Col.legi Públic “Castell de Santa Àgueda”
Normes d’utilització dels llibres de text
reutilitzables i material didàctic que formen part del fons
De conservació
- Cada llibre durà una etiqueta
identificativa amb un codi de barres i
amb el nom de l’alumne/a.
- A principi de curs l’alumnat o els seus
pares o mares forraran els llibres nous
amb plàstic adhesiu transparent.
- L’alumnat escriurà el seu nom a una
etiqueta que li proporcionarà el
Centre.
- Si cal anotar exercicis per fer deures
es farà a l’agenda (llibreta, full…).
- Les respostes dels exercicis es poden
fer a un quadern de respostes i el
professorat indicarà si s’ha de copiar o
no la pregunta.
- L’alumnat ha de tenir cura de no
escriure amb bolígraf o retolador,
d’esqueixar fulls, d’aferrar altres
adhesius… als seus llibres i als dels
companys.
- Si un llibre es fa malbé l’alumne ho ha
de comunicar al tutor i l’haurà
d’arreglar. Si és molt greu n’haurà de
retornar un altre igual al fons o pagar
una
penalització
(veure
taula
pèrdues).

Pèrdues
- Si un llibre s’extravia per negligència
de l’alumne, que en fa ús, haurà de
retornar- ne un altre igual al fons.
- Si un llibre s’extravia durant …
El 1r curs d’ús es paga el 80%
El 2n curs d’ús es paga el 60%
El 3r curs d’ús es paga el 40%
El 4t curs d’ús es paga el 20% del seu
valor.
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Aplicació de tècniques d’estudi
- La tècnica d’estudi del subratllat es
podrà fer sempre que l’alumne utilitzi
un llapis tou núm. 2 per després poder
esborrar –ho.
- Els esquemes i resums es poden fer al
quadern de respostes de l’alumnat.
- Les anotacions d’un tema es poden fer
aferrant un “post-it” que després pot
llevar.

