
INSTRUCCIONS DEL BANC DE LLIBRES PER A LES FAMÍLIES

QUAN ARREPLEGUEN ELS ALUMNES ELS SEUS LLIBRES?

Durant la primera setmana de classe, els professors repartiran els llibres als seus alumnes (només als
que participen en la Xarxa Llibres). El procés d’entrega podria allargar-se durant una o dues 
setmanes en funció de la disponibilitat de llibres, però tothom rebrà el seu material.

QUÈ HAN DE FER ELS ALUMNES QUAN SE’LS ENTREGUEN ELS LLIBRES

- Revisar el material rebut i notificar al seu docent qualsevol defecte important que hi detecte. 
- Per cada llibre rebut s’ha d’emplenar la fitxa d’entrega, que guardarà el professor durant tot el 
curs.
- És important que el llibre continga l’etiqueta del Banc de Llibres amb el Grup i NIA de 
l’estudiant.
-Si el llibre està sense folrar, l’alumne s’encarregarà d’això. 
-És necessari llegir les condicions del Banc de Llibres, publicades en esta pàgina.

SÓC MEMBRE DE LA XARXA PERÒ VINC DE PRIMÀRIA O D’UN ALTRE CENTRE DE 
SECUNDÀRIA:

Aleshores, apareixerà automàticament al llistat de participants. No cal fer res. Cada alumne fa la 
sol·licitud d’entrada a la Xarxa només una vegada durant la tota seua vida escolar. 

NO SÓC DE LA XARXA I VULL SOL·LICITAR L’ENTRADA EN ESTE CURS:

Aleshores, el primer de tot és realitzar la sol·licitud en este enllaç: 
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094

A més a més, en el primer any com a  participant, les famílies han de comprar el lot sencer de 
llibres. I quan finalitze el curs, s’ha d’entregar tot eixe material al professorat. Només aleshores 
quedarà aprovada la seua entrada al Banc de Llibres. 

S’ha de tindre en compte que els nivells de Batxillerat i Cicles no estan adscrits a la Xarxa, ja que 
no són etapes de l’educació obligatòria. 

SÓC MEMBRE DE LA XARXA PERÒ NO HI APAREC AL LLISTAT DEL PROFESSOR: 

Podria ser que, per no haver retornat tot el lot de llibres del curs passat, se l’haguera expulsat de la 
Xarxa; o també que s’haja produït algun error, que el coordinador haurà de resoldre. 
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