
   
 
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 18 
        Meliana, 14 de juny de 2016 

A TOTES LES FAMÍLIES 
 

En relació a la segona fase del programa XarxaLlibres us comuniquem el següent: 

- En la primera fase del programa, els ajuntaments hauran abonat a les famílies fins a 

100 euros per alumne/a. 

- La recepció dels imports rebuts per les famílies en aquesta primera fase no està 

condicionada a l'entrega de llibres, per tant si al finalitzar el present curs escolar no 

entreguen els llibres al centre, no hauran de tornar els imports rebuts, ara bé , no podran 

participar de forma gratuïta en el banc de llibres del curs següent. 

- En aquesta segona fase, els ajuntaments abonaran a l'alumnat la quantitat restant fins 

completar l'import de les factures, fins un màxim de 200 euros entre les dues fases, 

sempre i quan entreguen els llibres de text i la resta de materials al centre docent. 

- Les famílies complimentaran abans de l'entrega de llibres, un formulari telemàtic 

en el qual s'identificarà a l'alumne amb el seu NIA i apareixeran els llibres utilitzats 

al centre. 

Per reomplir aquest formulari telemàtic podeu fer-ho des de casa o acudir a la Casa Jove 

(C/ de la font) on des del dia 15 fins el 20 de juny, en horari de 15,30 a 20 hores 

disposaran d'ajuda per reomplir i imprimir l'esmentat formulari de participació. 

- Posteriorment, els llibres i el formulari dins una bossa de plàstic convenientment 

identificada, s'hauran de lliurar al tutor fins el 21 de juny; després, una comissió de 

mestres i pares/mares els revisarà i valorarà l'estat dels materials entregats.  

- Una vegada comprovats tots els llibres, el centre els validarà en l'aplicació informàtica, 

i informarà a la Conselleria perquè siguen abonades les quantitats corresponents a les 

famílies a través de l'ajuntament. 
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En resum, poden passar varies situacions: 

- La família va participar en la primera fase i ara vol continuar participant en la segona: 

entrega els llibres al centre, cobrarà la segona part i el curs vinent formarà part del banc 

de llibres. 

- La família va participar en la primera fase i ara no vol continuar participant en la 

segona: no entrega els llibres al centre, no cobrarà la segona part i el curs vinent no 

formarà part del banc de llibres. 

- La família no va participar en la primera fase i ara vol participar en la segona: entrega 

els llibres al centre i el curs vinent formarà part del banc de llibres. 

Per al curs vinent cal tindre en compte el següent: 

- Per al cursos de 1r i 2n de primària, en el centres s'emetrà un «xec-llibre» per a cada 

alumne i s'entregarà a les famílies per a l'adquisició dels llibres de text. L'import màxim 

que s'abonarà serà de 160 euros. Les llibreries o operadors, entregaran les corresponents 

factures als centres escolars. El pagament serà efectuat pels centres, una vegada hagen 

rebut la dotació econòmica de de la Conselleria d'Educació. 

- Per a la resta de nivells educatius, els centres hauran de reutilitzar els llibres de text i 

materials curriculars que estiguen en bon estat i a l'alumnat participant se'ls facilitaran 

els llibres al començament del curs. 

Podeu trobar més informació i la sol·licitud telemàtica a la pàgina web: 

xarxallibres.edu.gva.es 

 
Atentament        L’Equip Directiu 
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