
Meliana 10 de juny de 2022

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE 3r,  4t, 5è i 6è  DE PRIMÀRIA DEL CEIP
MEDITERRANI

Per la present volem comunicar-vos els següents aspectes sobre el banc de llibres per
al curs 2022-23:

- 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 consta 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. (fins al 15/07/22)

Totes  les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre en el
següent horari: 

- Fins el 21 de juny, de dilluns a divendres, de 9’05 a 9’30h.
- A partir del dia 22, de dilluns a divendres, de 9h a 10h i/o de 13h a 14h (excepte els

dies 24, 29 i 30 de juny).

- L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el present  curs
NO haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2022-2023, ja
que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia. 

- L'alumnat de 3r, 4t, 5è i 6è del present curs participant al banc de llibres haurà de
lliurar  a  la/el  seua/seu  tutora/r,  tot  el  lot  complet  de  llibres  que  se  li  va  donar  en
començar  el  curs.  Aquell  alumnat  que haja  fet  mal  ús  o  extraviat  algun  material,  estarà
obligat a abonar l'import corresponent al mateix.

-  Posteriorment,  una  comissió  revisarà  els  lots.  Us  recordem  que al  Reglament  de
Regim Intern de l'escola està definida com serà la valoració:

BÉ (gomet verd): el llibre es troba en bon estat de conservació, les tapes estan senceres, hi conté
totes les pàgines i no estan arrugades o trencades, no han d'estar estan subratllats amb tinta.

REGULAR (gomet groc):  el llibre es troba en un estat de conservació mitjà, les tapes i/o pàgines
estan desgastades però no trencades. Està subratllat amb tinta.

MAL (gomet roig): el llibre es troba en un estat de conservació dolent, les tapes i/o pàgines estan
molt desgastades i/o trencades. Està subratllat amb tinta i/o amb escrits .

-  Junt  al  lot  de  llibres  corresponent  al  curs  22  –  23,  se  us  donarà  el  resguard  de
lliurament amb la valoració del lot corresponent al curs 21 - 22.
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