INSTRUCCIONS XARXA LLIBRES

Participació de l'alumnat en el Programa
(Veure manual: M2_INSTRFAM_v1)
INSTRUCCIONS GENERALS
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
INSTRUCCIONS PER A FORMAR PART DE XARXA LLIBRES PER 1a VEGADA
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/165761870/M2_INSTRFAM_V_v1/6322cd2
e-dcbe-4100-8486-0dd752242711
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).
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 dejuliol 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.

Alumnat ja participant en el curs 2017-2018.
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, mitjançant el
document de «Lliurament de Llibres de text i material curricular».
DOCUMENT DE DEVOLUCIÓ DE LLIBRES PER A CONTINUAR EN XARXA LLIBRES SI
JA L’ALUMNE HA FORMAT PART DE LA XARXA
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/165761875/S0_LLIURA_V_C_v2/db824
2d5-b77a-455d-ba3f-46679dcbc4e7

