PROJECTE DE REUTILITZACIÓ – REVISIÓ I ENTREGA DE LLIBRES JUNY 2020
Donada l’excepcionalitat d’aquest curs, els protocols sanitaris ens obliguen a prendre les mesures adients per
tal de protegir de contagis tant a l’alumnat que ha de fer l’entrega dels llibres com al personal del centre que
s’encarrega de la revisió. Per això i amb l’objectiu que el procés d’entrega i revisió es faci en el temps
estrictament necessari, s’han pres les següents mesures:
A)
B)
C)
D)

Entrega dels llibres de la forma més ràpida i àgil possible
Posar els llibres en quarantena durant 7 dies
Fer la revisió dels llibres sense la presència de l’alumnat per evitar possibles contagis.
En cas de problemes amb la revisió dels llibres, cridar a les famílies per tal de poder resoldre-ho de
forma telefònica i en cas de no ser possible concertar una cita.

És per tot això que la recollida dels llibres del Projecte de reutilització del centre es farà de la següent manera:
- L’alumnat ha de fer una exhaustiva revisió del seu lot de llibres a casa, ha d’esborrar tot el llapis abans de
l’entrega dels llibres i comprovar que disposa de tots els llibres amb el seu CODI corresponent i que es troben
en bones condicions: sense llapis, màxim de 5 pàgines en bolígraf, sense pàgines rompudes, sense humitats
o taques.
QUASEVOL LLIBRE QUE NO S’HAGI REVISAT CORRECTAMENT A CASA, ES CONSIDERARÀ QUE ES TROBA EN
MAL ESTAT I ES PENALITZARÀ.
NO ES PERMETRÀ ESBORRAR EN EL MOMENT DE L’ENTREGA DELS LLIBRES.
- L’alumnat ficarà els llibres a una bossa que durà el seu nom i llinatges, el curs que ha fet i un número de
telèfon per si d’un cas hi hagués problemes en la revisió.
- L’alumnat entrarà al centre per la porta principal de la porxada amb mesures de protecció personal
(mascareta i guants).
- Quan l’alumnat hagi entrat a la porxada haurà de d’avançar respectant la distància de seguretat exigida
per les autoritats de 2 metres.
- L’alumnat farà l’entrega dels llibres a les taules ubicades a la porxada de l’entrada del centre, on els docents
del projecte revisaran que siguin tots els llibres amb el CODI correcte. Una vegada s’hagi fet aquesta revisió
es tancarà la bossa i es deixarà en quarantena.
- L’alumnat farà l’entrega dels llibres amb CITA PRÈVIA, que rebran per SMS, segons la següent taula:
HORARI
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30

Dilluns 15/06
1r ESO A
1r ESO B
1r ESO C
1r ESO D
1r ESO E
1r ESO F

Dimarts 16/06
2n ESO A
2n ESO B
2n ESO C
2n ESO D i F
2n ESO E

Dimecres 17/06

Dijous 18/06

3r ESO A
3r ESO B
3r ESO C I F
3r ESO D
3r ESO E

4t ESO A
4t ESO B
4t ESO C
4t ESO D
4t ESO E + F + G

- Les famílies amb més d’un germà al projecte podran fer l’entrega dels llibres plegats el primer dia que estiguin
citats.

- Una vegada els llibres hagin passat la deguda quarantena es procedirà a la revisió dels llibres per part dels
membres de la comissió ambiental del centre. En el cas de que hagi qualque problema amb la revisió es cridarà
a les famílies per resoldre-ho.
- En el cas que un llibre no estigui en les condicions adequades s’informarà a les famílies de la penalització
soferta.
- L’alumnat que tingui alguna assignatura suspesa pel setembre, podrà agafar el llibre d’aquesta assignatura
una vegada hagi tornat els llibres.
- L’alumnat de 4t d’ESO que hagi complert amb les condicions de retorn dels llibres rebrà un comprovant on
ha d’indicar el número de compte on vol que se li retorni la fiança.

