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XARXA LLIBRES 

CURS 2022-2023 
 
 

PARTICIPACIÓ PER PRIMERA VEGADA 
 
 
 
L'alumnat que vulga participar en el banc de llibres per primera vegada i ser beneficiari haurà de 
sol·licitar-ho d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://www.tramita.gva.es/ctt-att-
atr/asistente/asistente.html#assistent/DS) i en la seu electrònica de la Generalitat 
https://sede.gva.es.  
 
Les sol·licituds es presentaran en la consergeria del centre on es trobe matriculat l'alumnat en el 
curs 2021-2022. Una vegada emplenada i presentada la sol·licitud en el centre, les persones 
signatàries autoritzen a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a la inclusió de les seues dades 
personals, recollits al llarg del procediment, en un registre informatitzat, en els termes i les 
condicions que s'estableixen en la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, i d'acord també amb el Decret 220/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament 
d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.  
 
El període de presentació de sol·licituds de participació en el banc de llibres per part de les famílies 
serà el següent:  
 
– Període ordinari: des de l'endemà al de la publicació d'aquesta resolució 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. 
 

Per a poder participar en el banc de llibres serà imprescindible el lliurament, per part del pare o 
mare de l'alumnat, del lot complet de llibres de text corresponent al curs 2021-2022, folrats i en 
bones condicions d'ús,  en la consergeria del centre on haja estat matriculat o en els mostradors 
col·locats en el vestíbul per a la recollida de lots, acompanyat de l'imprès que es pot descarregar en 
el següent enllaç: https://ceice.gva.es/documents/162640666/357768756/s0_lliura_22-
23_v1.pdf/78659fea-1253-6a4a-b9a8-b25bb7b51c0d?t=1651567781565, degudament emplenat. 
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