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Informació important sobre #XarxaLlibres i Banc de Llibres

A continuació, tenen tota la informació més rellevant per tal de fer efectiva la devolució dels llibres
de text i participar al Banc de Llibres que s'activa per al curs vinent. 

Coses a tindre en compte

1. La participació és totalment voluntària.  L’alumnat participant  en el  banc de llibres disposarà
gratuïtament,  en règim de préstec,  dels llibres de text  o del material  curricular  seleccionat  pel
centre per als ensenyaments obligatoris que estiga cursant.
2.L’alumnat participant en el banc de llibres està subjecte a l’obligació de fer-ne un ús adequat i
acurat i de reintegrar-los en el centre una vegada finalitzat el curs escolar o en el moment que
cause baixa en el centre .
3. 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.
4.  No  formaran  part  del  banc  de  llibres  aquells  materials  didàctics  no  susceptibles  de  ser
reutilitzats  (material  complementari:  workbook,  quaderns  d’exercicis...),  que,  per  les  seues
característiques, no puguen ser reutilitzats en cursos posteriors.
5. Per a facilitar  el funcionament, l’organització i  la gestió dels bancs de llibres en els centres
educatius,  serà  imprescindible  l’ús  de  l’aplicació  informàtica  que  determine  la  conselleria
competent en educació.
6. Quan un alumne o alumna es trasllade d’un centre a un altre i siga beneficiari del programa,
lliurarà els llibres de text en el centre en què causa baixa i s’emetrà un certificat seguint el model
que facilitarà l’Administració,  en el  que s’informarà el  nou centre del lliurament  i  de l’estat  de
conservació dels llibres.
7. Les subvencions concedides dins del programa de reposició i renovació seran incompatibles
amb la percepció de subvencions per a la mateixa finalitat que puga finançar qualsevol altra entitat
pública o privada. A aquest efecte, l’obtenció de subvencions o d’ajudes per a la mateixa finalitat,
atorgades per altres administracions o ens públics o privats, estatals o internacionals, haurà de ser
comunicada a l’Administració educativa, immediatament i per escrit.

Procediment

• Si han participat a #XarxaLlbres, caldrà anar a la pàgina web 
http://www.iesalmussafes.org/xarxallibres i omplir, imprimir i signar la sol·licitud telemàtica i 
adjuntar-la junt al lot de llibres el dia de la seua presentació.

• Si no han participat al programa de #Xarxallibres però volen beneficiar-se del BANC DE
LLIBRES per al curs 16-17 caldrà anar a la mateixa pàgina web indicada abans i omplir,
imprimir i signar la sol·licitud telemàtica per a presentar-la conjuntament amb el lot complet
de llibres.

Si ho necessiteu, el centre ficarà a la vostra disposició un ordinador i impressora per tal d'omplir i
imprimir la sol·licitud. Acudiu a Secretaria.

https://twitter.com//search?q=%23XarxaLlbres
https://twitter.com//search?q=%23Xarxallibres
http://www.iesalmussafes.org/xarxallibres
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Calendari d'entrega i horari

Període ordinari 

L'arreplega es farà en horari de 9-14 hores i en les aules assignades (podran consultar-les el dia
de l'entrega). Els llibres es tornaran en una borsa de plàstic suficientment gran per a que càpiguen
tots els llibres, amb un full on s'indique nom de l'alumne i grup, i la SOL.LITUD TELEMÀTICA que
indiquen dalt. No s'admetrà cap lot de llibres que no estiga la sol·licitud.

• 21 de juny de 2016: Alumnes que han cursat 1ESO i que tinguen TOTES les assignatures 
aprovades i estiguen en condició de matricular-se de 2ESO. 

• 22 de juny de 2016: Alumnes que han cursat 2ESO i que tinguen TOTES les assignatures 
aprovades i estiguen en condició de matricular-se de 3ESO. 

• 23 de juny de 2016: Alumnes que han cursat 4ESO i que tinguen TOTES les assignatures 
aprovades i estiguen en condició de matricular-se de BAT / CF. 

• 23 de juny de 2016: Alumnes que han cursat 2FPB i que tinguen TOTES els mòduls 
aprovats. 

• 24 de juny de 2016: Alumnes que han cursat 3ESO i que tinguen TOTES les assignatures 
aprovades i estiguen en condició de matricular-se de 4ESO. 

Període extraordinari 

L'arreplega es farà en horari de 9-14 hores i en les aules assignades (podran consultar-les el dia
de l'entrega). Els llibres es tornaran en una borsa de plàstic suficientment gran per a que càpiguen
tots els llibres, amb un full on s'indique nom de l'alumne i grup, i la SOL.LITUD TELEMÀTICA que
indiquen dalt. No s'admetrà cap lot de llibres que no estiga la sol·licitud.

• 4 de juliol de 2016: tots els alumnes de 1ESO, 2ESO, 3ESO, 4ESO i 1FPB i 2FPB 

Normativa reguladora

Ordre 26/2016, de 13 de juny de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es regula el programa de reutilització, reposició i renovació de llibres de text i material
curricular, a través de la creació i posada en funcionament de bancs de llibres de text i material
curricular en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es determinen
les  bases  reguladores  de  les  subvencions  destinades  a  centres  docents  privats  concertats  i
centres docents de titularitat de corporacions locals, 

Més informació a la nostra web:

http://www.iesalmussafes.org/xarxallibres

http://www.iesalmussafes.org/xarxallibres
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf
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