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CONTRACTE D’ENTREGA DE LLIBRES ( BANC DE LLIBRES CURS 2016-17 ) 

Per una part,  el centre IES Almussafes, adreçat en Av. La Foia nº 1  d’Almussafes, fa entrega dels llibres de text  per al seu ús durant el curs 2016-17 
segons  ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d’Educació,  Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el programa de reutilització, 
reposició i renovació de llibres de text i material curricular, que regirà els punts del present contracte junt a allò que s’ indique al Reglament de Règim Intern en 
virtut  de la l’ autonomia que se li concedeix amb l’esmentada ORDRE. 

 
Per una altra part, En/Na _________________________________________________________ amb DNI __________________________  actuant com a  
                                                                                        (cognoms i nom )                                                               (indiqueu número amb lletra) 
 
representant legal de l’alumne/a _________________________________________________  que durant el present curs 2016/17 cursa ________________ 

                                                                           (cognoms i nom  de l’alumne/a)                                                                                                                          (1ESO, 2ESO, 1FPB etc...)                                                                                                                                               
 

 

PRIMER. Participació en el banc de llibres de text i material curricular 

a. Podrà participar en el banc de llibres l’alumnat d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica i Educació Especial escolaritzat 
en els centres públics i en els centres  privats concertats de la Comunitat Valenciana que participen en la creació del banc de llibres. 

b. Les famílies que vulguen participar en el banc de llibres i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho i lliurar el lot complet dels llibres  de text i material curricular 
corresponents al curs que acaben de cursar 

 
SEGON. Règim de cessió dels materials 
 

a. L’alumnat participant en el banc de llibres disposarà gratuïtament, en règim de préstec, dels llibres de text o del material curricular seleccionat pel centre per als 
ensenyaments obligatoris que estiga cursant. 

 
TERCER. Obligacions de l’alumnat participant 
 

a. L’alumnat participant en el banc de llibres està subjecte a l’obligació de fer-ne un ús adequat i acurat i de reintegrar-los en el centre una vegada finalitzat el curs 
escolar o en el moment que cause baixa en el centre. 

b. El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el 
material deteriorat o extraviat. 

 
QUART. Vida útil dels materials 
 

a. Els materials curriculars impresos i els materials curriculars en suport digital tindran una vida útil mínima de quatre anys, com a norma general. 
b. El material curricular d’elaboració pròpia, com a norma general, tindrà una vida útil de quatre anys i haurà de ser reutilitzable. 

 
CINQUÉ. Normes d’utilització de llibres de text i material curricular 

a. Els llibres de text entregats a un alumne o alumna seran responsabilitat d’eixe alumne o alumna. Subsidiàriament els pares, mares o tutors legals tindran la 
responsabilitat en la reposició del material deteriorat o perdut. 

b. Els llibres es folraran amb un material resistent, com ara plàstic, per a la seua millor conservació 
c. No es podrà ratllar amb retolador ni bolígraf damunt dels llibres de text, ni fer exercicis encara que hi haja lloc per a la seua realització. Els exercicis es faran en la 

llibreta de l’alumne o alumna. 
d. Els llibres que tinguen alguna marca de llapissera seran esborrats per l’alumnat responsable del material abans de la seua devolució. 
e. Els llibres de text duran una etiqueta identificativa per al seguiment de l’alumnat que l’ha utilitzat al llarg de la vida útil del manual. 
f. L’alumnat i els seus pares, mares o tutors legals signaran un contracte on es responsabilitzaran de la cura del material i es comprometen a la seua devolució en bones 

condicions. 
g. A final de curs l’alumnat està obligat a retornar els llibres de text i material que forme part de la borsa de llibres en bon estat d’utilització. El material que no estiga en 

condicions de ser utilitzat el curs següent serà substituït per l’alumnat que l’haja fet malbé, fent se càrrec de la reposició i pagament en el seu cas del llibre. 

SISÈ.  Règim disciplinari 

a. En el supòsit de què no es respecte/complisca qualsevol clàusula del punt CINQUÈ, els representats legals del/de la menor no rebran llibres de reposició per al 
següent curs i seran expulsats a nivell autonòmic del banc de llibres de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

Estiguent d’acord en tot el que figura en les anteriors clàusules i comprometent-me a fer-les complir, signe dit contracte en Almussafes a, ….... de……………...……de 20.... 
 
Com a representant del centre educatiu 
 
 
 
 
 
En Francesc Bastidas i Calabuig 

 
Com a representant legal del/de la alumne/a 

 
 
 
 
 

En / Na ___________________________________ 




