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CALENDARI DE DEVOLUCIÓ DELS LOTS DE LLIBRES DE LA XARXA 

LLIBRES 

CURS 2021-2022 

 

Atès que en el present curs no hi ha convocatòria extraordinària d'exàmens per a l'ESO, 

l'alumnat ha de retornar els lots de llibres que els van ser lliurats a principi de curs en els 

dies i hores relacionats a continuació: 

 

NIVELL DIA HORARI 
1r. ESO 17 de juny de 2022 De 9h a 13h 

2n. ESO 20 de juny de 2022 De 9h a 13h 

3r. i 4t.  ESO 21 de juny de 2022 De 8.30 a 13.30 
 

Els lots de llibres han de ser lliurats pels pares/mares de l'alumnat o per persones 

degudament autoritzades per escrit (en cap cas pels alumnes). 

 

Per a seguir participant en el Banc de Llibres és necessari lliurar el LOT COMPLET dels 

llibres. En aquest sentit cal tenir en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Ordre 

26/2016: "La deterioració dels materials per mala utilització o la pèrdua d'aquests 

suposarà l'obligació, per part dels representants legals de l'alumne o alumna, de reposar 

el material deteriorat o extraviat". D'acord amb açò, NO s'arreplegaran lots de llibres en 

els quals qualsevol dels exemplars falte o estiga deteriorat. 

 

Si l'alumne o l'alumna causa baixa en un centre, haurà de, igualment, fer el lliurament, en 

el centre on causa baixa, del lot complet dels llibres de text proporcionats pel centre en 

règim de préstec.  

 

En realitzar el lliurament dels llibres, haurà d'aportar-se degudament emplenat, per 

duplicat, el document disposat per Consellería a aquest efecte. Aquest document pot 

descarregar-se en el següent enllaç, que també estarà a la disposició de les famílies en la 

pàgina web del centre:  

 

https://ceice.gva.is/documents/162640666/173657713/S0_LLIURA _21-22. 

 

Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de fer-ho per escrit en 

el mateix document que es descarrega en l'enllaç anterior. La renúncia no li eximirà de 

l'obligació de lliurar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en 

préstec. 

 

Preguem respecten els dies i horaris fixats per a cada nivell donat l'elevadíssim nombre 

de participants.  

La Coordinadora de la Xarxa llibres 
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