PROGRAMA BANC DE LLIBRES DE TEXT 2020-2021
RECOMANACIONS AlS CENTRES DOCENTS PER AL LLIURAMENT DE LOTS DE LLIBRES I MATERIAL
ESCOLAR PER PART DE L'ALUMNAT
La Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional,
estableix el marc i les directrius d'actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs
2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.
Així mateix, preveu que en el desenvolupament de les activitats que es desenvolupen durant el
tercer trimestre del curs 2019- 2020, s'atindrà al que disposen les autoritats sanitàries.
De conformitat amb el que es preveu en l'ordre que regula aquest programa, l'alumnat participant
en el programa del Banc de Llibres en el curs 2019-2020 ha de lliurar el lot complet de llibres de
text i material curricular en el centre on es trobe matriculat en el curs 2019-2020, juntament amb
el document "Lliurament de Llibres de Text i Material Curricular".
En el marc de la normativa anterior, consultades les autoritats sanitàries, i amb l'objectiu que els
centres puguen gestionar correctament el programa del Banc de Llibres una vegada es publique
la convocatòria per al curs 2020-2021, respectant l'autonomia organitzativa dels centres i atenent
a totes les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries, es faciliten les següents
recomanacions per a realitzar el procés de devolució de lots de llibres, a tenir en compte
per la Comissió del Banc de Llibres del centre:
➢ Establir horaris o facilitar cita prèvia per a la devolució dels lots per part de les
famílies, amb la finalitat d'evitar massificacions o cues.
➢ Respectar les mesures de seguretat i salut així com el distanciament social i l'ús de
màscara quan les famílies accedeixin al centre per a realitzar la devolució del lot de llibres.
➢ Mantenir una distància de dos metres entre la persona que lliura el lot i la persona
que revisa el lliurament.
➢ El responsable de comprovar la devolució dels llibres deixarà constància del
lliurament complet del lot mitjançant el document de “lliurament de llibres i material curricular”.
➢ El tràmit de devolució de lots es realitzarà en un lloc habilitat a aquest efecte i la
revisió del material podrà realitzar-se de dues formes:

✗ Revisar l'estat dels materials en el mateix moment del lliurament, respectant
sempre la distància i fent ús dels sistemes de protecció recomanats per les autoritats sanitàries.
Posteriorment, es deixaran els materials en quarantena en el centre escolar, un mínim de 5 dies.
✗ Guardar el material retornat (si s'utilitzen bosses, aquestes seran, preferiblement,
de paper) un mínim de 5 dies. Després del període de quarantena, revisar l'estat dels llibres
mantenint sempre les condicions de seguretat i prevenció adequades.
➢ L'alumnat matriculat en 1PRI – 2PRI en el curs 2019-2020, queda exempt de la
devolució del lot de llibres.

