
MANUAL PER A LA TRAMITACIÓ
TELEMÀTICA DE LA SOL·LICITUD DE

PARTICIPACIÓ, PER PRIMERA
VEGADA, EN EL BANC DE LLIBRES



ON PUC TROBAR LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES?

La sol·licitud i la resta d'informació que concerneix a les famílies es troba disponible en la web de la
Conselleria Educació, Cultura i Esport, en l'enllaç:
https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 

o en el següent enllaç:  Sol  ·l  icitud de participació  .

Una vegada entre en aquest procediment ha de polsar l'apartat que indica:

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Els períodes de presentació de les sol·licituds de participació en el banc de llibres per part de les famílies
seràn el següents: 

- Període ordinari: des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV fins al 15 de
juliol de 2022, inclusivament.

- Període extraordinari: del 16 de juliol fins al 31 d'octubre de 2022, inclusivament.

SOL·LICITUD TELEMÀTICA  

A l'inici d'aquest tràmit se li mostrarà la següent pantalla:

En ella se l'informa que emplenat i imprés el formulari, ha de signar-lo i presentar-lo en el centre.

Les sol·licituds es presentaran en el centre on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2021-2022,
excepte aquell  que es matricule en primer d'Educació Primària que ho farà en el  centre on es
matricule el curs 2022-2023.

Polsarem el botó “Continuar” 

https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094


A continuació se li mostrarà el formulari que ha d'emplenar (obligatoris les dades amb asterisc):

Y polsarem el botó “Continuar” 



Accedirem a la següent pantalla que ens mostra les dades que acabem de introduir.

Si les dades són correctes continuarem amb el tràmit, si no, cancel·larem la sol·licitud polsant el
botó                 i tornarem a emplenar el formulari.

Comprovada que la sol·licitud és correcta polsarem el botó 

En eixe moment es generarà un document pdf que ha d'imprimir, signar i presentar en el centre, tal com
s'ha indicat a l'inici d'aquest apartat.


