Banc de llibres – Petició de compra

Una vegada creat el banc de llibres en el centre, es prepararen els lots de llibres a repartir entre els
participants del banc del curs 17/18.
En preparar els lots per als alumnes, potser de determinats materials, no es dispose d'exemplars suficients
per a cobrir totes les necessitats. En aquest cas, la convocatòria del banc de llibres estableix que es
disposarà d'una dotació econòmica en concepte de reposició i renovació de llibres de text i material
curricular, per a acabar de completar els bancs de llibres.
La pantalla des d'on es realitzarà la petició de compra dels llibres i materials curriculars serà Centre > Banc
de Llibres > Sol·licitud de compra.

La pantalla de petició de compra mostra tots els llibres i materials curriculars definits en la pantalla catàleg
17/18. El catàleg 17/18 és una còpia del catàleg 16/17 i pot ser editat i modificat.
Per a cada llibre o material curricular que necessite reposar o renovar, realitzarà els passos següents:
1)

Es situarà en el contingut (Exemple: 4PRI, Ciències de la Naturalesa)

2)

Triarà el llibre o material curricular (Edicions SM. Ciències de la Naturalesa)
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3)

En la barra inferior s'omplirà el nombre d'unitats de llibres que necessita reposar o renovar i el preu
unitari a què ho comprarà. Per a alguns llibres es disposa d'un preu estimat de compra, extret del catàleg
central de llibres. (*)

Es pot realitzar la petició de qualsevol material curricular, inclosos els materials d'elaboració pròpia, i en este
cas, haurà de determinar el preu unitari que li costarà la seua elaboració.
Si el llibre o material no ho troba en la pestanya de “Sol·licitud de compra”, haurà de donar-ho d'alta en la
pestanya Catàleg 17/18. A partir d'aquest moment, podrà visualitzar-ho.
Si desitja esborrar la petició d'exemplars d'un llibres, use el botó Eliminar.
A mesura que vaja realitzant la petició s'actualitzaran, en la graella superior de llibres, els exemplars i els
imports associats.
En l'exemple anterior, si filtrem per al curs 3PRI del programa lingüístic PIP:

Tota la informació que òmpliga en aquesta pantalla, es mostrarà sumada i agrupada per cursos en la
pestanya Centre > Banc de Llibres > Comunicació de necessitats, on a més podrà consultar el seu import de
dotació màxima.
(*) Per a determinar el nombre d'exemplars que necessita comprar, pot ser d'utilitat el llistat “Registre
autonòmic de participants del banc de llibres”, que conté el nombre de participants matriculats en cada
assignatura de cada curs. (Llistats > Banc de Llibres ).
La petició de compra está asociada als materials d'un contingut i d'un programa lingüístic. Si ha
demanat llibres per a 3PRI (PIP) i després de fer la petició de compra li canvia el programa lingüístic
a 3PRI a PPEC, la petició de compra deixarà de visualitzar-se.
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