INFORMACIÓ A LES FAMILIES. XARXA LLIBRES IES ANDREU SEMPERE
Informacio a la web del centre www.iesandreusempere.es
Nou participant, sol·licitud de participació i termini de presentació
Les famílies que vulguen participar en el programa de Banc de llibres per primera
vegada i ser-ne beneficiàries, hauran de sol·licitar-ho, d'acord amb el model de
sol·licitud electrònica que conste en la pàgina web de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat
(https://sede.gva.es).
SOL·LICITUD TELEMÀTICA INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE
LLIBRES - (Només per a l'alumnat de nova participació)
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/librosde-texto
Les sol·licituds de nova participació es presentaran, al centre on es trobe
matriculat l’alumnat en el curs 2017-2018, excepte aquell que es matricule en
primer d’Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs
2018-2019.
Hi ha dos períodes de presentació de sol·licituds, un ordinari i altre
d’extraordinari:

- Període Ordinari. Per a l’etapa d’Educació Primària i Educació Especial
s’estableixen dos terminis: Un, del 13 de juny fins el 2 de juliol de 2018, i d’altre, del
3 de juliol fins el 19 de juliol de 2018, inclusivament, només per a l’alumnat
matriculat al centre a partir del 3 de juliol.
El període ordinari per a l’etapa d’Educació Secundària i Formació Professional
Bàsica finalitzarà el 20 de juliol de 2018, inclusivament.
- Període Extraordinari: Per a tots els estudis, hi haurà, igualment, dos terminis:
Un, fins el 20 de setembre de 2018,
i d’altre, del 24 de setembre fins el 18 d’octubre de 2018, inclusivament. No
obstant, la Conselleria podrà establir altres períodes de sol·licitud si les
circumstàncies així ho requereixen.
INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES (Ver)
Abans de realitzar la sol·licitud de participació, ha de comprovar si el seu centre
participa en el Banc de Llibres per al curs 2018-2019. Amb relació als centres
participants, indicar que:
- Tots els centres de titularitat de la Generalitat Valenciana són participants en el Banc de
Llibres.-

