SOL·LICITUD DE COMPRA
Amb la sol·licitud de compra es concreten els nombres d'exemplars necessaris per contingut, així com els
preus de cada referència bibliogràfica en cas que no estiga ja indicat en el catàleg.
Tota la informació que s'emplene en aquesta pantalla, es mostrarà sumada i agrupada per cursos en la
pestanya Centre > Banc de Llibres > Comunicació de necessitats, en l'apartat «Import Sol·licitat».
Els centres han de mantindre, per al curs escolar 2020-2021, amb caràcter general, els llibres de text i
la resta de materials curriculars utilitzats durant el curs 2019-2020, d'acord amb el que s'estableix en la
Resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional. Per tant, dins de
les dotacions màximes que s'estableixen en aquesta convocatòria:
a) Els centres poden reposar les unitats necessàries per a completar els lots de llibres i material
curricular, i substituir només aquells llibres de text o materials que es consideren deteriorats. Així mateix,
poden reposar les llicències digitals que hagen caducat.
b) Excepcionalment, els centres poden canviar els llibres de text en els casos següents:
- Llibres de text i material curricular de primer i segon de Primària, atés que es tracta de
material, majoritàriament, no reutilitzable.
- ISBN descatalogat per l'editorial.
- Centres que havien iniciat un procés de renovació en cursos anteriors i necessiten donar
continuïtat al projecte ja iniciat.
- Centres incomplets amb la implantació d'un nou curs.
- Centres que a causa de la crisi sanitària han afegit metodologia digital per a adaptar-se a
la formació no presencial durant el tercer trimestre del curs 19-20, i desitgen donar continuïtat al projecte en
el curs 20-21, substituint els llibres de text per llicències digitals.

La pantalla des d'on es realitzarà la petició de compra dels llibres i materials curriculars serà Centre > Banc
de Llibres > Sol·licitud de compra.

1

2
3

La pantalla de sol·licitud de compra mostra tots els llibres i materials curriculars definits en la pantalla
catàleg 20/21.
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És OBLIGATORI marcar una de les dues opcions que s'indiquen, RENOVACIÓ o REPOSICIÓ, tenint en
compte el següent:
- No és necessari gravar en el catàleg ni sol·licitar el material corresponent a 1PRIM i 2PRIM.
- Per a la resta de cursos s'indicarà una opció o l'altra (és obligatori marcar una d'elles). Segons es
compre per Renovació o per Reposició, cal tenir en compte que si un llibre de text o material curricular es
marca per Renovació, aquest no es podrà tornar a renovar fins a 4 cursos, excepte casos degudament
justificats.
- El tipus de Material d'elaboració pròpia/especial/projectes (sense ISBN) sempre s'ha d'associar en
concepte de Reposició
Per a cada llibre o material curricular que necessite reposar o renovar, realitzarà els passos següents:
(1) Es situarà en el contingut (Exemple: 3PRI, Ciències de la Naturalesa)
(2) Triarà el llibre o material curricular (Edicions Voramar. Ciències de la Naturalesa)
(3) En la barra inferior s'omplirà el nombre d'unitats de llibres que necessita reposar o renovar i el
preu unitari a què ho comprarà. Per a alguns llibres es disposa d'un preu estimat de compra, extret del
catàleg central de llibres.
Es pot realitzar la petició de qualsevol material curricular, inclosos els materials d'elaboració pròpia, i en este
cas, haurà de determinar el preu unitari que li costarà la seua elaboració.
Si el llibre o material no ho troba en la pestanya de “Sol·licitud de compra”, haurà de donar-ho d'alta en la
pestanya Catàleg 20/21. A partir d'aquest moment, podrà visualitzar-ho.
Si desitja esborrar la petició d'exemplars d'un llibre, polse el botó Eliminar.
A mesura que vaja realitzant la petició s'actualitzaran, en la graella superior de llibres, els exemplars i els
imports associats.
Tota la informació que òmpliga en aquesta pantalla, es mostrarà sumada i agrupada per cursos en la
pestanya Centre > Banc de Llibres > Comunicació de necessitats, on a més podrà consultar el seu import de
dotació màxima.
La sol·licitud de compra està associada als materials d'un contingut i d'un programa lingüístic. Si ha demanat
llibres per a 3PRI (PIP) i després de fer la petició de compra li canvia el programa lingüístic a 3PRI ( PEPLI),
la petició de compra deixarà de visualitzar-se.
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