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1- Participació de l'alumnat en el programa de Banc de LLibres 2022-2023
PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT EN EL PROGRAMA DE BANC DE LLIBRES 2022-2023
ENSENYANCES INCLOSES
CENTRES PARTICIPANTS

- Primària, Educació Especial, ESO i cicles formatius de grau bàsic.
- Tots els centres públics de titularitat de la Generalitat
- Centres privats concertats i de titularitat de corporacions locals que ho hagen sol·licitat i
reunisquen els requisits.

ALUMNAT QUE JA HA PARTICIPAT EN EL CURS ANTERIOR 2021-2022
Requisits per a participar en el curs 2022-2023:
1. Estar matriculat, en el curs 2022-2023, en un centre participant (en els ensenyaments inclosos en el programa)
2. Entregar el lot complet de llibres del curs 2021-2022, a la finalització del curs escolar (d'acord amb el que s'indique des del centre
docent).
Quedarà exempt del requisit de lliurament de llibres l'alumnat que es matricule en primer d'Educació Primària durant el curs 20222023.
Excepcionalment, per tractar-se de material no reutilizable, podrà quedar exempt del requisit de lliurament del lot de llibres l'alumnat
matriculat en primer i en segon d'Educació Primària en el curs 2021-2022, si així ho determina el centre escolar.
3. Presentar el document de lliurament de llibres de text i material curricular.
Aquest alumnat, no ha de presentar sol·licitud de participació, ja que es manté la condició, sempre que complisca els requisits
enumerats.

ALUMNAT NO PARTICIPANT EN EL CURS 2021-2022
Requisits per participar en el curs 2022-2023:
1. Estar matriculat, en el curs 2022-2023, en un centre participant (en les ensenyances incloses en el programa)
2. Presentar la sol·licitud de participació en el programa, en el termini indicat.
3. Entregar el lot complet de llibres del curs 2021-2022, a la finalització del curs escolar (d'acord amb el que s'indique des del centre
docent), amb les excepcions indicades en el punt 2 de l'apartat anterior.

ALUMNAT MATRICULAT EN CENTRES CAES I CENTRES ESPECÍFICS D'EDUCACIÓ ESPECIAL
Tot l'alumnat matriculat en un centre CAES o en un centre específic d'Educació Especial en el curs 2022-2023 es considera participant
en el programa de banc de llibres, sempre que el centre també ho siga.
Aquest alumnat no ha de presentar sol·licitud de participació.

PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ – ALUMNAT PARTICIPANT PER 1ª VEGADA
Model de
sol·licitud
electrònica:

Disponible en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'enllaç:
http://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto
y en el següent enllaç: Sol·licitud de participació (Veure manual tramitació)

Termini de
presentació:

- Període ordinari: des del dia següent publicació DOGV fins el 15 de juliol de 2022.
- Període extraordinari: del 16 de juliol fins al 31 d'octubre de 2022, inclusivament.

Lloc de
presentació:

Les sol·licituds es presentaran en el centre on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2021-2022, excepte aquell que es
matricule en primer d'Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs 2022-2023.

LLIURAMENT DELS LLIBRES I MATERIAL CURRICULAR DEL CURS 2021-2022
Model:

“Document de lliurament de llibres de text i material curricular”. Disponible en la web de la Conselleria Educació,
Cultura i Esport, enllaç:
http://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

Termini de
presentació:

Ho determinarà el centre docent.

Lloc de
presentació:

Els llibres s'hauran d'entregar en el centre on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2021-2022. Al mateix temps es
presentarà el document de “Lliurament de llibres de text i material curricular” emplenat i signat, atenent totes les
mesures organitzatives i de seguretat que indique el centre docent.

EMISSIÓ DEL XEC-LLIBRE PER A 1r I 2n DE PRIMÀRIA
El centre docent indicarà les dates concretes per recollir els xecs-llibre per part de les famílies
Data límit d'entrega del xec-llibre, per part de les famílies, en les llibreries
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2- Sol·licitud de participació en el Banc de Llibres 2022-2023.
Serà condició indispensable per poder ser, a tots els efectes, participant en el Banc de Llibres durant el curs 2022-2023, el
lliurament del lot complet de llibres, a la fi del curs 2021-2022.
Quedarà exempt del requisit de lliurament de llibres l'alumnat que es matricule en primer d'Educació Primària durant el
curs 2022-2023.
Excepcionalment, per tractar-se de material no reutilizable, podrà quedar exempt del requisit de lliurament del lot de
llibres l'alumnat matriculat en primer i en segon d'Educació Primària en el curs 2021-2022, si així ho determina el centre
escolar.
2.1 Alumnat ja participant en el curs 2021-2022.
L'alumnat participant en el Programa Banc de Llibres durant el curs 2021-2022 no haurà de presentar cap sol·licitud
per a ser-ho en el programa 2022-2023, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de
renúncia. En cas de renúncia, ho haurà de fer de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el
moment del lliurament de llibres. Aquesta renúncia no li eximirà de l'obligació de retornar els llibres que li han sigut
deixats en règim de préstec.
2.2 Nou participant, sol·licitud de participació i termini de presentació
Les famílies que vulguen participar en el programa de Banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries, hauran de
sol·licitar-ho, d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport http://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto i en el següent
enllaç: Sol·licitud de participació (Veure manual tramitació).
Les sol·licituds es presentaran en el centre on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2021-2022, excepte aquell que es
matricule en primer d'Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs 2022-2023.
Els períodes de presentació de sol·licituds de participació en el banc de llibres per part de les famílies seran els
següents:
- Període ordinari: des del dia següent al de la publicació de la convocatoria en el DOGV fins al 15 de juliol de 2022.
- Període extraordinari: del 16 de juliol fins al 31 d'octubre de 2022, inclusivament.
2.3 Centres CAES i centres d'Educació Especial
L’alumnat dels nivells educatius inclosos en aquesta resolució, matriculat en centres CAES i centres d’educació especial
privats concertats i de titularitat de corporacions locals, es considera participant en el banc de llibres per al curs 20212022, per tant no es requerix la sol·licitud de participació individual en el programa.
2.4 Nou alumnat participant, matriculat en aules específiques d'Educació Especial o en aules CiL, en un
centre ordinari.
L'alumnat matriculat en aules específiques d'Educació Especial o en Aules CiL d'un centre ordinari que vulguen participar
en el programa de Banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries, hauran de sol·licitar-ho, d'acord amb el model
de sol·licitud electrònica indicat a l’apartat 2.2.
2.5 Situació Especial (Situacións socioeconòmiques de la unitat familiar, interés social i educatiu).
En el supòsit de l'article 8.4 de l'Ordre 26/2016 de 13 de juny, el centre considere oportú la participació de determinat
alumnat per raons socioeconòmiques, d'interés social o educatiu, el propi centre ho indicarà en el document de
"Lliurament de Llibres de Text i Material Curricular" per tal que aquest alumnat hi puga participar.

3- Document de Lliurament de llibres de text i material curricular
(Veure document: S0_LLIURA_22-23)

Aquest document també estarà a disposició de les famílies a la pàgina web,

http://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto per a imprimir, emplenar i
presentar en el centre on el seu fill o filla es troba matriculat/da el curs 2020-2021, juntament amb els llibres de text o
material curricular.
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En aquest sentit cal tindre en compte el que s'indica en l'article 10.2 de l'Orde 26/2016: "El deteriorament dels materials
per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumne o alumna, de
reposar el material deteriorat o extraviat", exceptuant el material corresponent a 1r i 2n d'Educació Primària, que amb
caràcter general es considera no reutilitzable.
Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en aquest document l'opció corresponent. La
RENÚNCIA, no li eximirà de l'obligació de tornar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.
Si l'alumne o l'alumna causa BAIXA en un centre durant el curs, caldrà igualment que faça l'entrega, en el centre on
causa baixa, del lot complet dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec.
Les famílies marcaran les caselles corresponents, facen l'entrega del lot complet, parcial o sol·liciten la renúncia, i
indicaran els llibres de text o material curricular que entreguen.
Es podrà fer el lliurament parcial del lot en cas de tindre assignatures pendents d'avaluar, sempre que el centre així
ho determine, marcant la casella habilitada a l’efecte. Una vegada realitzada l'avaluació de les matèries i fet el
lliurament del material pendent, el centre reflectirà el lliurament complet de lot, i donarà una còpia del document a la
família.

4- Emissió, recollida i lliurament dels xecs-llibre
Una vegada dictada una resolució de concessió de l’ajuda, els centres podran emetre els corresponents xecs-llibre dels
cursos primer i segon d'Educació Primària per a l'alumnat participant en el programa inclosos en la Resolució.
El centre docent indicarà les dates concretes per a recollir els xecs-llibre per part de les famílies.
El centre haurà d'informar a les famílies que la data límit per a lliurar els xecs-llibre a les llibreries o operadors
comercials és el 18 de novembre de 2022, obligatòriament.
En tot cas, l’import màxim a subvencionar no superarà els 160 € per alumne/a participant, incloent-hi els llibres de text,
els material curricular i el material curricular propi.
Si l'import dels llibres de text i material curricular és inferior al màxim establit (160 euros), caldrà que l'establiment
comercial ho indique en el requadre corresponent del xec-llibre.

5- Restriccions respecte al xec-llibre
Mitjançant el xec-llibre no es podrà adquirir un altre material que no estiga inclòs en el Programa del Banc de Llibres,
com per exemple, motxilles, llibretes, llapis, bolígrafs, etc.
No podran adquirir-se els llibres a través d'empreses de venda Online, ja que és necessari encunyar el xec-llibre per
part de l'establiment comercial, i emetre la factura a nom del centre.
En cap cas, amb el xec-llibre del centre d'origen es podran comprar els llibres de text o material curricular del centre de
destí.
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