CEIP «ROÍS DE CORELLA»
Gandia

INFORMACIÓ PROGRAMA BANC

DE LLIBRES 18-19

(XARXALLIBRES)

El nostre Centre compta amb un Banc de llibres de text. Amb aquest programa es pretén
que els alumnes participants tinguen tots els anys, i de forma gratuïta, un lot de llibres
pertanyent al banc.
•

ALUMNES QUE ESTAN ESCOLARITZATS ACTUALMENT EN
5 ANYS INFANTIL i que passen a 1r curs el pròxim curs:

Als alumnes que desitgen participar en el programa de gratuïtat de llibres de text, la
Consellería els farà lliurament d'un bo de 160 Euros per a adquirir els llibres de text.
Per a poder ser beneficiaris del Xec Llibre han de realitzar la sol·licitud i presentar-la en la
secretaria del col·legi abans del 3 de juliol (Mirar apartat «Noves sol·licituds d'incorporació al
banc de llibres», al final d'aquesta circular)
• ALUMNES QUE ESTAN ESCOLARITZATS ACTUALMENT EN 1r DE PRIMÀRIA
Com ja van sol·licitar el curs passat la pertinença a Xarxallibres no han de realitzar cap
gestió. Us entregarem el xec de 160 Euros per al curs pròxim quan estiga disponible.
• ALUMNES QUE ESTAN ESCOLARITZATS ACTUALMENT EN 2n DE PRIMÀRIA
Tots els alumnes escolaritzats en 2n de Primària pertanyents a Xarxallibres, no han de
realitzar cap sol·licitud. A l'inici del pròxim curs se'ls farà lliurament d'un lot de llibres usats
pertanyent al banc de llibres, que tornaran en bon estat a final de curs.
• ALUMNES QUE ESTAN ESCOLARITZATS DE 3r A 6é DE PRIMÀRIA
Els alumnes que ja pertanyen al banc de llibres, han rebut aquest curs un lot de llibres
del col·legi. Ara no han de realitzar cap sol·licitud, només hauran de retornar el lot en
condicions adequades, tal com reflecteixen les normes del Programa Banc de Llibres.
Si a un alumn@ li falten llibres o no es troben en bon estat, es comunicarà a la família
per a que reposen el llibre o llibres abans del final de curs.
Els alumnes de 6é curs, que pertanyen al nostre banc de llibres, passaran a pertànyer
al banc de llibres de l'institut quan tornen els llibres de 6é, sense fer cap tràmit més.
La no devolució del lot complet de llibres o la presència de llibres en mal estat
suposaran l'exclusió del banc de llibres per al curs pròxim.
Els alumnes que no pertanyen actualment al banc de llibres podran sol·licitar l'accés
(Mirar apartat «Noves sol·licituds d'incorporació al banc de llibres» al final d'aquesta
circular)
• RENUNCIA AL BANC DE LLIBRES:
Els alumnes que vulguen deixar de formar part del banc de llibres podran comunicar-ho en la
secretaria del col·legi, després de deixar el lot complet dels llibres que se'ls va deixar.
• NOVES SOL·LICITUDS D'INCORPORACIÓ AL BANC DE LLIBRES:
Aquells alumnes des de 1r a 6é, que no formen part del banc de llibres podran sol·licitar
pertànyer al mateix a través de la següent adreça web:
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp
La sol·licitud haurà d'imprimir-se i portar a la secretaria del col·legi abans del 3 de juliol.
Els nous alumnes admesos en el nostre centre de 3r a 6é, que no formaven part del
Programa Banc de Llibres i desitgen pertànyer, hauran de presentar la sol.licitud en el
centre on estan ara matriculats i deixar allí un lot de llibres.
AJUDA: La informació i els enllaços a la sol.licitud es pot trobar en la pàgina web del
col·legi.: http://ceiproisdecorellagandia.edu.gva.es/

