
Benvolguts/des pares/mares,

La present  és per informar-los sobre els  requisits per a participar en el  BANC DE
LLIBRES 2019-2020:
1.  Estar  matriculat,  en  el  curs  2019-2020,  en  un  centre  participant  (en  les
ensenyances incloses en el programa)
 2.  Entregar el lot complet de llibres del curs 2018-2019, a la finalització del curs
escolar (d'acord amb el que s'indique des del centre docent).
En aquest sentit cal tindre en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Orde 26/2016:
" El deteriorament 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"
Hem de diferenciar entre:
A)ALUMNAT  QUE  JA  HA  PARTICIPAT  EN  EL  CURS  2018-2019:  AQUEST
ALUMNAT NO HAURÀ DE PRESENTAR SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ, JA QUE
MANTÉ  LA  CONDICIÓ,  SEMPRE  QUE  COMPLISCA  ELS  REQUISITITS
ENUMERATS.
B) ALUMNAT NO PARTICIPANT EN EL CURS 2018-2019  QUE VOL PARTICIPAR-HI EN EL CURS
2019/20:  HAURÀ DE PRESENTAR  LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA que
consta en la pàgina web de Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport  (document de
lliurament de llibres de text i materials curriculars)

http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-
docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto: INSTRUCCIONS FAMÍLIES

 i en la seu electrònica de la Generalitat  https://sede.gva.es

Aquestes sol·licituds de  nova  participació  es  presentaran  al  centre  on  es  trobe  matriculat
l'alumnat en el curs 2018/19 FINS AL 24/07/2018 en període ordinari i del 25/072019 fins al
23/10/2019 en període extraordinari.

C) FAMÍLIA QUE VOL RENUNCIAR A PARTICIPAR EN EL BANC DE LLIBRES Si
la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en aquest
document l'opció corresponent. La RENÚNCIA  no li eximirà de l'obligació de tornar
els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.
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RECORDATORI

Alberic,  3 de juny 2019
RECORDATORI ALS PARES/MARES

Des de la comissió del banc de llibres, ens agradaria recordar a totes les famílies certs
aspectes que considerem importants per al bon funcionament de la xarxa de llibres del
centre:

NORMES DE FUNCIONAMENT  I CONSERVACIÓ

Donat  que  durant  els  sis   anys  de vigència  dels  llibres  de text  seleccionats,
aquests seran reutilitzats els anys següents  per altres alumnes, el beneficiari està
obligat al bon ús i tindre cura dels mateixos.
Els pares i mares estan obligats a realitzar una revisió  periòdica de l'ús que els
seus fills i filles fan dels llibres , per això recordem:

A) El llibre no haurà de tenir el nom,  pot estar folrat amb plàstics  NO adhesius,
per tant el nom estarà damunt del folro.

A) Els llibres  NO han d’estar ratllats  ni amb exercicis resolts en ells; per això
està la llibreta.

B) Tampoc  han d’estar subratllats i en cas que el professor ho indique es farà amb
llapis.

C) En cas que algun llibre estiguera ratllat o subratllat, abans d’entregar-lo al
banc de llibres s’haurà  d’esborrar.

D) NO doblegar els fulls.

Atentament,

La Comissió  de la xarxa de llibres.
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