
Meliana 10 de juny de 2022

A L'ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DE 1r I 2n  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. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud
habilitada a tal efecte.  

L'alumnat de 1r  i 2n  del present curs està exempt del requisit de tornar el lot
de llibres, ja que es tracta de material no reutilitzable.

Per a l'alumnat de 2n de primària del curs 2022/23, s'emetrà un  xec llibre
nominatiu per un import  màxim de 160€ que es  lliurarà a les famílies durant la
primera setmana de setembre. Només el pare, la mare o tutor legal poden recollir-
los,  ja que han de signar el corresponent rebut.

L’alumnat de 3r de primària del curs 2022/23 que participa en el programa de
banc de llibres, al començament del curs rebrà un lot de llibres, del banc de llibres de
l’escola, corresponent al seu nivell. 

                                                                                           Salutacions,
                                                                                                     Equip directiu.
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