SOL·LICITUD 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 19/20.
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.
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La pantalla de petició de compra mostra tots els llibres i materials curriculars definits en la pantalla catàleg
19/20. El catàleg 19/20 és una còpia del catàleg 18/19 i pot ser editat i modificat.
Com a novetat per a aquest curs acadèmic, existeixen dues opcions noves: RENOVACIÓ i REPOSICIÓ.
Quan es fa la sol·licitud de compra és OBLIGATORI marcar una d'elles, tenint en compte el següent:
- No és necessari gravar en el catàleg ni sol·licitar el material corresponent a 1PRIM i 2PRIM.
- Per a la resta de cursos s'indicarà una opció o l'altra (és obligatori marcar una d'elles). Segons es
compre per Renovació o per Reposició, cal tenir en compte que si un llibre de text o material curricular es
marca per Renovació, aquest no es podrà tornar a renovar fins a 4 cursos, excepte casos degudament
justificats.
Qué té la consideració de Reposició?
La reposició de materials es contempla en els casos següents:
a) Per insuficiència d’exemplars, quan el centre no dispose d’exemplars necessaris per al nombre
d’alumnes participants en el programa, matriculats en un curs concret.
b) Per deteriorament.
c) Per pèrdua
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Els llibres amb menys de quatre anys d'antiguitat que es troben deteriorats i no puguen ser incorporats al
banc de llibres, entrarien en la taxa de reposició sempre que el deteriorament no siga imputable a l'alumne/a
què venia utilitzant-lo. El deteriorament dels materials per mala utilització, o la pèrdua dels mateixos,
suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne/a, de reposar el material deteriorat o
extraviat.
Qué té la consideració de Renovació?
La renovació de materials es contempla en els casos següents:
a) Quan haja transcorregut el període mínim de vigència dels llibres de text i material curricular,
establit en les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres educatius, per a cada curs
escolar, i el centre decidisca optar per uns altres materials.
b) Quan haja transcorregut el període mínim de quatre anys de vida útil dels llibres de text o material
curricular i el centre haja d’adquirir materials nous.
c) Per adaptació a les matèries de nova implantació o per canvi en la modalitat lingüística.
d) En el cas de materials curriculars de primer i segon de Primària, quan no puguen ser reutilitzats
en cursos successius.

Per a cada llibre o material curricular que necessite reposar o renovar, realitzarà els passos següents:
1) Es situarà en el contingut (Exemple: 3PRI, Ciències de la Naturalesa)
2) Triarà el llibre o material curricular (Edicions Voramar. Ciències de la Naturalesa)
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 19/20. A partir d'aquest moment, podrà visualitzar-ho.
Si desitja esborrar la petició d'exemplars d'un llibre, polse el botó Eliminar.
A mesura que vaja realitzant la petició s'actualitzaran, en la graella superior de llibres, els exemplars i els
imports associats.

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.
La petició de compra està associada 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 ( PEPLI),
la petició de compra deixarà de visualitzar-se.
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