NORMES D´UTILITZACIÓ I CONSERVACIÓ DELS LLIBRES CEDITS.













Devolució de llibres i materials curriculars corresponents al curs.
Sol·licitud de participació per part dels pares amb el llistat de llibres i materials
curriculars.
Els llibres han de ser llegibles ( que no dificulten res la lectura del text ).
Estar en bon estat de conservació.
Folrar els llibres amb una etiqueta amb el nom i cognoms i sols fora en l’etiqueta
al folre.
Els llibres rebuts no es podran subratllar, ni escriure , ni dibuixar en el seu
interior ni en les tapes.
Els llibres són un préstec del col·legi i es tornaran en el mateix estat que els han
rebut.
La durada dels llibres de la xarxa es de 4 anys.
Els pares seran responsables dels llibres.
Si es perden o extravien els pares hauran de reposar-los.
Cada llibre estarà encunyat i amb la data.
La devolució es farà l’ultima setmana de juny amb la sol·licitud de participació
complimentada correctament.

ACTIVITATS QUE PROMOGUEN EL VALOR PEDAGÒGIC DEL BANC DE
LLIBRES.
S’incorporaran al PAT la següent activitat.
En les classes de tutoria es faran xerrades al voltant dels aspectes positius que té la
preservació dels llibres de text de cara a cursos posteriors.
I això ho podem fer des de diversos enfocaments, com ara:


El foment de la cura i la conservació dels objectes de cara a la seua reutilització.
Això de cara al aspecte de la responsabilitat personal respecte d’allò que es fa
servir.



També com a motiu econòmic, ja que posem un recurs valuós a disposició de tot
l’alumnat que no ha de fer una despesa innecessària i, per tant, és una forma de
solidaritat entre tots els alumnes.



Des d’un punt de vista ecològic podem incidir en l’estalvi de matèries primeres,
sobretot de paper, i això relacionar-ho amb l’educació ambiental de respecte al
medi ambient.

