REGIDORIA EDUCACIÓ

SEGUNDA FASE PROGRAMA XARXALLIBRES Curs 2015-2016
Y PARTICIPACIÓN EN EL BANCO LIBROS Curso 2016/2017
FAMILIAS PARTICIPANTES EN LA 1ª FASE PROGRAMA XARXALLIBRES:
Con su participación en el programa, estas familias se comprometieron a conservar los libros de
texto y devolverlos al centro escolar al finalizar el curso 2015/2016. Se pueden dar 2 circunstancias:
1. Si la factura aportada por la familia era por importe igual o inferior a 100€, habrán recibido el
importe total de la factura presentada. Pero si al finalizar el curso 2015-2016 no entregan los
libros o material curricular en el colegio en el que asisten sus hijos, NO PODRÁN participar, de
forma gratuita, en el programa de reutilización de libros de texto ni material curricular
(Banco Libros) del curso siguiente.
2. Si las familias presentaron una factura por importe superior a 100€ por alumno, quedará
pendiente el segundo pago, hasta completar el importe de la citada factura, que no podrá superar
los 100€. Para el abono de la segunda fase: las familias deberán entregar en los centros
docentes al que asisten sus hijos/as los ejemplares subvencionados por Xarxallibres y
además entrarán en el banco de libros del curso 2016-2017, es decir tendrán los libros
gratuitos para sus hijos e hijas.
FAMILIAS QUE NO HAN PARTICIPADO EN EL PROGRAMA XARXALLIBRES:
Las familias que no han participado en el programa Xarxallibres, tendrán la opción de poder
participar en el BANCO DE LIBROS para el curso 2016/2017. Para ello deberá cumplimentar
telemáticamente un formulario específico donde constará la relación de libros que entregan al
centro. El formulario se imprime y se entregará firmado en el colegio junto con los libros atendiendo
al procedimiento que a continuación se detalla
ENTREGA LIBROS DE TEXTO EN EL CENTRO ESCOLAR
El Consejo Escolar de cada centro docente designará una COMISIÓN para revisar y validar el
material entregado por cada alumno.
La entrega de los libros en los colegios deberá realizarla un adulto (padre/madre, tutor/a) al tutor de
su hijo/a los días 16,17 y 20 de junio en horario de 13.00h. a 15:00h.
El tutor y el personal designado por la comisión, comprobarán el número de ejemplares entregados
y el estado de los mismos, facilitando a la familia un justificante de entrega.
Las familias deberán entregar en los colegios un formulario cumplimentado telemáticamente donde
constará la relación de libros entregados y que están detallados en el justificante anterior que se
podrá rellenar en el mismo centro, de 9:00h a 13:00h, de la siguiente forma:
22 junio:
23 junio:
24 junio:
27 junio:

alumnado 5 años para solicitar la inclusión en el programa.
alumnado 1º y 2º primaria.
alumnado de 3º y 4º primaria
alumnado de 5º y 6º primaria.

El formulario telemático se imprimirá y se entregará firmado en el colegio
Los colegios ayudarán a las familias que no dispongan de medios telemáticos a efectuar esta
gestión.
Sobre el porcentaje de libros y materiales entregados al banco de libros, se calculará
automáticamente el importe a percibir en la segunda fase (si se ha participado en la primera y
existe dinero pendiente), y se solicitará posteriormente en el Ayuntamiento en las fechas que se
determinen.
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REGIDORIA EDUCACIÓ

SEGONA FASE PROGRAMA XARXALLIBRES Curs 2015-2016
I PARTICIPACIÓ Al BANC LLIBRES Curso 2016/2017
FAMÍLIES PARTICIPANTS EN LA 1ª FASE PROGRAMA XARXALLIBRES:
Amb la seva participació al programa, aquestes famílies es van comprometre a conservar els llibres
de text i retornar-los al centre escolar en finalitzar el curs 2015/2016. Es poden donar 2
circumstàncies:
1. Si la factura aportada per la família era per import igual o inferior a 100€, hauran rebut l'import
total de la factura presentada. Però si en finalitzar el curs 2015-2016 no lliuren els llibres o
material curricular en el col·legi en el qual assisteixen els seus fills, NO PODRAN participar, de
forma gratuïta, al programa de reutilització de llibres de text ni material curricular (Banc
Llibres) del curs següent.
2. Si les famílies van presentar una factura per import superior a 100€ per alumne, quedarà pendent
el segon pagament, fins a completar l'import de la citada factura, que no podrà superar els 100€.
Per a l'abonament de la segona fase: les famílies hauran de lliurar als centres docents al
que assisteixen els seus fills/as els exemplars subvencionats per Xarxallibres i a més
entraran al banc de llibres del curs 2016-2017, és a dir tindran els llibres gratuïts per als
seus fills i filles.
FAMÍLIES QUE NO HAN PARTICIPAT Al PROGRAMA XARXALLIBRES:
Les famílies que no han participat al programa Xarxallibres, tindran l'opció de poder participar al
BANC DE LLIBRES per al curs 2016/2017. Per a això haurà d'emplenar telemàticament un
formulari específic on constarà la relació de llibres que lliuren al centre. El formulari s'imprimeix i es
lliurarà signat en el col·legi juntament amb els llibres atenent al procediment que a continuació es
detalla
LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT Al CENTRE ESCOLAR
El Consell Escolar de cada centre docent designarà una COMISSIÓ per revisar i validar el material
lliurat per cada alumne.
El lliurament dels llibres en els col·legis haurà de realitzar-la un adult (pare/mare, tutor/a) al tutor del
seu fill/als dies 16,17 i 20 de juny en horari de 13.00h. a 15:00h.
El tutor i el personal designat per la comissió, comprovaran el nombre d'exemplars lliurats i l'estat
dels mateixos, facilitant a la família un justificant de lliurament.
Les famílies hauran de lliurar en els col·legis un formulari emplenat telemàticament on constarà la
relació de llibres lliurats i que estan detallats en el justificant anterior que es podrà emplenar al
mateix centre, de 9:00h a 13:00h, de la següent forma:
22 juny:
23 juny:
24 juny:
27 juny:

alumnat 5 anys per sol·licitar la inclusió al programa.
alumnat 1º i 2º primària.
alumnat de 3º i 4º primària
alumnat de 5º i 6º primària.

El formulari telemàtic s'imprimirà i es lliurarà signat en el col·legi
Els col·legis ajudaran a les famílies que no disposin de mitjans telemàtics a efectuar aquesta gestió.
Sobre el percentatge de llibres i materials lliurats al banc de llibres, es calcularà automàticament
l'import a percebre en la segona fase (si s'ha participat en la primera i existeix diners pendents), i se
sol·licitarà posteriorment a l'Ajuntament en les dates que es determinin.
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