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INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES XARXA LLIBRES/BANC DE LLIBRES
DATA DE TERMINI: fins al 21 de juny de 2018 Consultar horari d’atenció.
L'ALUMNAT PARTICIPANT EN EL PROGRAMA DE BANC DE LLIBRES DURANT EL
CURS 2017-2018 no haurà de presentar cap sol·licitud per ser participant en el Banc de
llibres 2018-2019 ja que aquesta condició es manté, a no ser que exercisquen el seu
dret de renúncia.
Serà condició indispensable, a tots els efectes, per poder ser participant en el
Banc de llibres durant el curs 2018-2019, el lliurament del LOT COMPLET de
llibres del curs 2017-2018; adjuntant per duplicat el document de lliurament de
llibres QUE LI FACILITARÀ LA/EL TUTORA/OR i que consta en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, al centre on es trobe matriculat
l’alumnat fins al 21 de juny de 2018
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/
ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb
Les famílies marcaran les caselles corresponents, ja facen l'entrega del lot complet,
parcial o de renúncia, i indicaran els llibres de text o material curricular que lliuren.
En aquest sentit cal tindre en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Orde 26/2016:
" El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà
l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el
material deteriorat o extraviat", exceptuant el material corresponent a 1r i 2n d'Educació
Primària.
Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en
aquest document l'opció corresponent. La RENÚNCIA, no li eximirà de l'obligació de
tornar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.
Si l'alumne o l'alumna causa baixa en un centre, caldrà igualment que faça l'entrega,
en el centre on causa baixa, del lot complet dels llibres de text i material curricular
proporcionats pel centre en règim de préstec.
El centre verificarà l'entrega del material i ho marcarà en l'espai corresponent, indicant
si reuneix o no les condicions per participar en el Banc de Llibres, donant-li una còpia
segellada amb tota la informació relativa al lliurament del dit material.

LES FAMÍLIES DE 5 ANYS, I LES FAMÍLIES QUE VULGUEN PARTICIPAR PER
PRIMERA VEGADA hauran de sol·licitar-ho amb el model de sol·licitud electrònica que
consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp
i, fins al 21 de juny, faran el lliurament del LOT COMPLET de llibres i material
curricular del curs 17/18 adjuntant per duplicat el document de lliurament de llibres
QUE LI FACILITARÀ LA/EL TUTORA/OR i que consta en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, al centre on es trobe matriculat
l’alumnat
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/
ca327c29-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb
Les famílies marcaran les caselles corresponents, ja facen l'entrega del lot complet,
parcial o de renúncia, i indicaran els llibres de text o material curricular que lliuren.
En aquest sentit cal tindre en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Orde 26/2016: "
El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà
l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el
material deteriorat o extraviat", exceptuant el material corresponent a 1r i 2n d'Educació
Primària.
Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en
aquest document l'opció corresponent. La RENÚNCIA, no li eximirà de l'obligació de
tornar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.
Si l'alumne o l'alumna causa baixa en un centre, caldrà igualment que faça l'entrega,
en el centre on causa baixa, del lot complet dels llibres de text i material curricular
proporcionats pel centre en règim de préstec.
El centre verificarà l'entrega del material i ho marcarà en l'espai corresponent, indicant
si reunix o no les condicions per participar en el Banc de Llibres, donant-li una còpia
segellada amb tota la informació relativa al lliurament del dit material.

LES FAMÍLIES AMB ALUMNAT D’Infantil 5 ANYS, 1r. I 2n. DE PRIMÀRIA que
vulguen participar (PARTICIPEN O NO DE LA Xarxa) faran els mateixos tràmits que
la resta d’alumnat de primària i rebran el XEC-LLIBRE de 160 € durant la primera
quinzena de juliol.
Els llibres de 1r i 2n de Primària s'han de lliurar encara que no siguen reutilitzables, per
a que la Comissió del Banc de Llibres puga comprovar el bon ús dels mateixos. En
lliurar-los, l’alumnat de 1r. opta a participar de la Xarxa Llibres i l’alumnat de 2n, que
passa a 3r de Primària, podrà participar en el programa de Banc de Llibres. Quedarà
exempt del requisit de lliurament de llibres l’alumnat que es matricule en 1r de Primària
durant el curs 2018-2019. MOLT IMPORTANT: la data límit perquè les famílies lliuren els
xecs-llibres a les llibreries o operadors comercials és el 14 de setembre de 2018.
RECOMANEM QUE LES FAMÍLIES FACEN LA COMANDA DE LLIBRES I MATERIAL
A LES LLIBRERIES NOMÉS FINALITZE EL CURS.

Les famílies que no puguen realitzar el tràmit per Internet seran assessorades en el
centre dins de l'horari de lliurament de llibres.

LES DATES DE RECOLLIDA DEL XEC-LLIBRE EIXIRAN PUBLICADES A LA WEB DE
L’ESCOLA, AIXÍ COM QUALSEVOL MODIFICACIÓ.

