BANC DE LLIBRES
o

Els alumnes han de tramitar les sol·licituds i la devolució de llibres en el centre on finalitzen el
curs 2017/18. Si canvien de centre, la informació quedarà registrada en l’aplicació informàtica de
Conselleria (Itaca).

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".
A més, recordem que, abans de tornar els llibres, cal:





o

Esborrar qualsevol marca dels llibres.
Llevar les cobertes protectores, sempre i quan no comporte deteriorar el llibre.
Netejar les cobertes amb una tovallola humida.
Aplanar les puntes.

Participació de l’alumnat en el Programa:
Descàrrega de documents, en la pàgina de Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport.
http://www.ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
 Tant els alumnes participants en el Banc de llibres del curs 2017/18, com els que no han
participat, pero volen fer-ho per al proper curs, han de presentar el “DOCUMENT
LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR”, juntament amb el lot complet
de llibres.
Els llibres i el document signat pel pare o la mare, es portaran al centre un d’estos dies:
- Dilluns 18 de juny de 11’15h a 14:15h: aquells que ho tenen tot aprovat.
- Dijous 28 o divendres 29 de juny de 9:30h a 13:30h: aquells que al final del curs tenen
assignatures pendents.

 Alumnat no participant en el curs 2017/18, i que vol participar en el proper curs: a més dels
llibres i el document anterior, ha de tramitar la sol·licitud “SOL·LICITUD TELEMÀTICA
INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES”, i dur-la al centre. Reviseu en la
web de Conselleria la finalització del termini per a tramitar-la.

o

Llistat de llibres per al curs 2018/19: durant el mes de juny penjarem en la pàgina web i en
l’entrada del centre el llistat de llibres. Les famílies participants en el Banc de llibres han de
comprar els llibres fungibles (marcats als llistat), ja que no formen part del banc de llibres.

Algemesí, 15 de juny de 2018.

