INFORMACIÓ GENERAL BANC DE LLIBRES 2017-2018 - IES JAUME I (BORRIANA)
El passat 26 de maig de 2017 la Conselleria d'Educació, Invsetigació, Cultura i Esport va publicar en
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 8049, pgs. 18858-18861 o enllaç electrònic:
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf) la normativa que regirà el Banc de
Llibres per al curs 2017-2018, i que de manera resumida recull les instruccions per a les famílies
de l'alumnat d'ESO i en concret del nostre centre educatiu:
Per a famílies d'alumnat que participa per primera vegada
1. Presentar fins el 29 de setembre de 2017 en el Centre on es trobe matriculat l'alumne/a
una sol.licitud degudament complimentada segons el model que figura en la seu electrònica
de la web de la Conselleria d'Educació:
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS
2. Lliurar el lot complet de llibres utilitzats durant el curs 2016-2017 en finalitzar-lo, i
que aquest lot reuneix les condicions per participar en el Banc de Llibres,
- fins el 20 de juny de 2017, per a l'alumnat que haja superat totes les matèries
en l'avaluació final ordinària;
- fins el 29 de setembre de 2017, per a la resta d'alumnat.

3. El lot complet de llibres serà lliurat per cada alumne/a o el/la seu/a representant legal
durant el mes de juliol en el despatx de Capolia d’Estudis del Centre de 10:00 a
13:00 hores i durant el mes de setembre en el lloc i horari i del Centre que es
determinarà pròximament a través de la pàgina web del nostre Centre
http://www.iesjaumei.es/portal2511/
Per a famílies d'alumnat ja participant en el curs 2016-2017
1. No presentar sol.licitud per continuar participant-hi, però sí per renunciar a
participar-hi al curs 2017-2018 segons el model que figura en la seu electrònica de la web
de la Conselleria d'Educació:
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347172/Doc_Lliurament_llibres/ca327c2
9-c52c-41a6-aa42-00bfccbac7bb
2. Tant si l'alumnat continua participant com si renuncia al Banc de Llibres per al curs 20172018, lliurar el lot complet de llibres utilitzats durant el curs 2016-2017 en finalitzarlo, i que aquest lot reuneix les condicions de conservació per participar en el Banc de Llibres,
- del 16 al 20 de juny de 2017, per a l'alumnat que haja superat totes les
matèries en l'avaluació final ordinària després del lliurament de butlletins de
notes;
- el 3 de juliol de 12:00 a 13:00 en l’aula corresponent al grup després del
lliurament de butlletins de notes, o des del 4 fins el 7 de juliol de 2017 de 10:00
a 13:00 hores en les següents aules:
-

alumnat
alumnat
alumnat
alumnat

de
de
de
de

1r ESO: lliurament de llibres en aula de 1 ESO A
2n ESO: lliurament de llibres en aula de 2 ESO A
3r ESO: lliurament de llibres en aula de 3 ESO A
4t ESO: lliurament de llibres en aula de 2 ESO B

3. El lot complet de llibres serà retornat per cada alumne/a o el/la seu/a representant legal en
la seua aula de classe al seu/a professor/a, o tutor/a corresponent, acreditant la
quantitat i l'estat del lot de llibres rebut en règim de préstec amb el full de compromís de
bon ús que va rebre a principi de curs, si és el cas.
Per aclarir possibles dubtes podeu consultar tota la informació en el document que figura a
l'enllaç:http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/164347164/INSTR_GV_V/a6cce485-0fc94aef-b1b0-f61adb2bbb6a o contactar amb el coordinador del Banc de Llibres, Salvador González, en
el seu horari d'atenció setmanal de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 durant el mes de juliol.

