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XarxaLlibres / Banc de Llibres 2.016
DOCV de 15/06/16. Programa de reutilització de llibres de text per al Curs16-17. Hi ha dues modalitats d’accés:
*** XarxaLlibres, 2a Fase, per a les famílies que participaren en la 1ª fase i presentaren la instància a l’Ajuntament.
****** Banc de llibres (Llibres gratuïts) el curs que ve, per a famílies que no han participat en XarxaLlibres, però volen
acollir-se ara al banc de llibres.

QUÈ VOL DIR BANC DE LLIBRES?
L’alumne que s’inscriga al banc de llibres, tindrà el proper curs els llibres cedits de forma gratuïta, amb l’obligació de
ser responsable d’ells i tornar-los en bon estat a final de curs, o comprar-los nous en cas de deteriorament voluntari o
pèrdua.
No formaran part del Banc de llibres els Quaderns d’anglés: Activity Book. Que seran adquirits per cada família.

QUI POT SER BENEFICIARI DEL BANC DE LLIBRES
Qualsevol alumne que entregue la sol·licitud i, a partir de 3r curs el lot de llibres de text actual, folrats i en bon estat.

PROCEDIMENT:
En els dies que marque el col.legi, es farà entrega en la classe de cada alumne, del lot de llibres, junt al justificant
d’entrega i d’adhesió al Banc de llibres.
El model de justificació d’entrega dels llibres només està disponible online.
Allí hi hauran dos models de justificants diferents, segons la situació de cada alumne: Justificant XarxaLlibres 2a fase
o Justificant Banc de llibres. Els dos models donen accés a formar part del Banc de llibres per al proper curs.
El justificant emplenat, imprès i signat, junt als llibres, s’entregaran al col.legi en els dies i de la forma
que s’anuncien a continuació.
IMPORTANT: Segons si s’ha participat o no en la 1a fase, el justificant és diferent. Cal anar en compte i no
equivocar-se, ja què les persones que han participat en la Fase 1, quan s’acabe aquesta 2a fase, rebran l’import que
els queda per cobrar del preu dels seus llibres de text, mentre que les famílies que no es van inscriure en la primera
fase, ara poden participar del banc de llibres si cedeixen els seus llibres, però no rebran cap compensació
econòmica.
La corresponent instancia s’omplirà i s’imprimirà des del següent enllaç:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRESF2XXLLSF&version=1&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18095

La pàgina web del col.legi disposa d’un enllaç directe als dos models de justificants.
Imprescindible saber el NIA del seu fill/a. El teniu en un butlletí de notes. Si no es sap, es pot passar per secretaria.

ALUMNAT DE 1r i 2n curs d’Ed. Primària en el curs actual
El procediment inicial és el mateix. Omplir la sol·licitud per a portar-la al col·legi. Quan s’emplene s’haurà de marcar
que es tornen tots els llibres que allí apareixen (són els corresponents al curs vinent), encara que en 1r i 2n NO S’HAN
DE RETORNAR al col·legi.
El centre emetrà un “xec-llibre” a cada alumn@ de 1r curs, amb el qual les famílies “pagaran” el lot de llibres de 2n
curs. Els llibres podran ser comprats en qualsevol lloc que admeta el pagament amb el xec-llibre.
En aquest moment no saben si el xecs-llibres estaran disponibles per a repartir en juny o en setembre.
Els alumnes de 2n, integrants del banc de llibres tindran el seu lot de 3r curs en classe en setembre. Només hauran
de comprar “Activity Book”. La relació de llibres i material del proper curs es repartirà el dia d’entrega de notes.

ALUMNAT DE 5 anys en el curs actual
Els pares accediran a la sol·licitud dalt indicada, allí completar les dades del seu fill/a i únicament sol·licitar formar part
del banc de llibres, el proper curs. NO OMPLIRAN els apartats C ni E. Entregar la sol.lictud en la classe segons dia i
hora marcat ací baix. Posteriorment el centre emetrà un “xec-llibre” a cada alumn@ participant, amb el que les
famílies “pagaran” el lot de llibres de 1r curs. Els llibres podran ser comprats en qualsevol lloc que admeta el
pagament amb el xec-llibre. No saben si el xecs-llibres estaran disponibles per a repartir en juny o en setembre. La
relació de llibres i material del proper curs es repartirà el dia que indique la tutora.

DIES D’ENTREGA
Per participar en el banc de llibres 16-17, s’entregarà el corresponent a cada curs en la classe de l’alumne:
.

ALUMN@: .........................................................................

Aula ............

Dimecres 22 de juny, de 9 a 11 hores
Dijous 23 de juny, de 9 a 11 hores
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Organització interna per a la recollida dels llibres de text.











Es repartirà una circular sobre el programa a cada alumn@. Llegiu-la perquè han canviat prou
coses del que sabíem.
Cada mestre d’Infantil 5 anys farà arribar als pares la informació del programa i com acceptar per
part d’ells, integrar-se en el Banc de llibres.
Cada tutoria, des d’Infantil 5 anys fins a 6é, convocarà a la meitat de la classe per al Dimecres 22 i
l’altra meitat per al Dijous 23 de juny.
En cada full/circular dels alumnes, hi ha lloc per a anotar el nom de l’alumne i el dia que li
correspon l’entrega dels seus llibres.
Cada família pot optar per acollir-se al programa, o no.
Els dies 22 i 23 de juny en cada tutoria, hi estarà el tutor/a, en l’horari indicat en la circular: de 9 a
11 hores, recollint el que corresponga segons el curs. En Inf 5 anys, 1r i 2n curs s’arreplegarà i es
segellarà només la instància, però des de 3r fins a 6é, es recollirà i revisarà cada lot de llibres,
assegurant-se que el que ens entreguen es corresponga amb el que cada família ha anotat en la
seua instància, que ha d’estar degudament emplenada i signada.
Els pares duran dues còpies de la instància. Una és per a ells i l’altra se la queda el col.legi.
El mestr@ marcarà la casella si - no segons corresponga, en la instància i en la còpia.
Es marcarà amb el sí, fins i tot si es deixa de retornar 1 llibre, per lot.













En cada cicle, en el corredor, hi haurà un mestre amb el segell del centre.
El tutor/a enviarà a cada pare a la taula que hi haurà en cada corredor, on se li segellarà.
Allí s’arreplegaran els tres fulls que corresponen al col·legi i entregaran als pares les seues fulles
amb el segell i les classificarà per aules.
La persona que segelle, a l’acabar el dia les entregarà a cada tutor/a. Han de coincidir el número
d’instàncies amb els lots de llibres.
Al finalitzar els dos dies, les instàncies ordenades alfabèticament seran entregades per cada tutor
en secretaria.
Abans de que finalitze el curs, els llibres recollits en cada tutoria, s’ha de passar a la corresponent
classe que els utilitzarà el proper curs.
Una vegada introduïdes les dades de totes les instàncies en ITACA, secretaria repartirà el llistat
l’alumnes per aula, que participaran el proper curs en el banc de llibres, als quals en setembre se’ls
repartirà el seu corresponent lot de llibres.
Cada tutor comprovarà quants alumnes entraran en el banc de llibres i de quants lots llibres
disposa, i ho anotarà en l’imprès que li se repartirà.
En l’entrega de notes finals, a totes les famílies, els tutors els entregaran el llistat de llibres i
material escolar per al proper curs, ja que pot haver famílies que opten per comprar els llibres. Allí
mateix es remarcarà que seran els pares els que han de comprar el Activity Book d’anglés, ja que
no es considera part del Banc de llibres.
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Resum per tutories:
Classe ............................
Tutor/a .......................................................................................................
Nº alumnes de la classe
Nº alumnes participants
del banc de llibres

Només omplir de 3r fins a 6é

Lots complets recollits
Lots incomplets
(especifiqueu el que falta
en cada lot)

*

*

*

*

Data: ...................................................................
Signat:
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