
 

 

 

PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE 

LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT 

DE LA LECTURA ALS CENTRES DOCENTS DE 

TITULARITAT PÚBLICA DE LA GVA 

CURS 2022-23 

 

PREGUNTES FREQÜENTS 
       

 

RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual 
es convoca el Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la 
lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat Valenciana. 

 

 

  

 

 

                      

 

  
Qui pot participar-hi? 
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1. Qui pot tramitar la sol·licitud? 

 

Centres docents no universitaris de titularitat pública de la GVA amb ensenyaments de règim 

general. 

2. Com tramitem la sol·licitud? 

 

A través del formulari disponible en l’Oficina Virtual (OVICE) 

 

3. Quins apartats nous inclou la sol·licitud? 

 

Com a novetat enguany, la sol·licitud inclou els següents apartats: 

 

1. Raons i motivacions per a participar-hi. 

2. Objectius a desenvolupar dins de les actuacions del projecte. 

3. Pressupost estimat de les despeses en. Fons bibliogràfics i en pràctiques i activitats de foment 

de la lectura i de dinamització de la biblioteca escolar i d’aula. 

 

4. És necessària l’aprovació del Consell Escolar? 

 

No. Encara que s’ha de reunir el claustre i haver manifestat estar majoritàriament d’acord. Aquest 

acord ha de ser informat al Consell Escolar. 

 

5. Puc participar encara que no vaig fer la justificació en la convocatòria anterior? 

 

No. Els centres educatius que no hagen lliurat la memòria econòmica del programa (si ha sigut 

sol·licitada per la direcció general d’Innovació Educativa i Ordenació) o l’avaluació d’impacte o no 

tinguen justificada de forma correcta la inversió de la dotació del curs 2021-22, no seran baremats i 

quedaran exclosos de la convocatòria actual. 

 

    6. Com invertim la dotació en el centre? 

 

Podem destinar entre un 30 i un 50% de la dotació a la compra de fons bibliogràfics. La resta es 

destinarà a activitats de formació, a execució de pràctiques que fomenten la lectura i a l’adequació 

d’espais. 

 

7. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds  

 

15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, mitjançant la plataforma OVICE, 

és a dir, des del 26 d’octubre fins el 9 de novembre. 
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8. Cal gastar total la dotació econòmica assignada? 

 

Sí. S’ha d’invertir el 100% de la dotació rebuda. A més, recordeu que s’han de complir correctament 

els criteris i percentatges d’adquisició d’obres literàries i pràctiques i activitats de foment de la lectura 

tal com apareix en la convocatòria. 

 

9.  És obligatori emplenar la Memòria Econòmica (Annex I)? 

No, només en cas que la DG d’Innovació Educativa i Ordenació et requerisca presentar l’Annex I. 

S’obrirà la plataforma OVICE durant el termini establert per poder portar a terme el tràmit de 

justificació (Memòria econòmica). 

La plataforma també estarà oberta per als centres que de forma voluntària vulguen emplenar la 

Memòria econòmica. 

 

10. Quina és la data límit per a invertir la dotació econòmica? 

La data límit és el 23 de juny de 2023. 

 

11. Més informació 

 

En el web d’innovació trobareu la informació imprescindible: convocatòria, manual de tramitació, 

síntesi dels criteris per a la inversió de l'assignació econòmica 22-23, convocatòries d’anys anteriors, etc. 

 

Per a una atenció més personalitzada: innovacio@gva.es  

 

 

 

 
 

Aquest document no té valor jurídic 

  

https://ceice.gva.es/va/web/innovacion-educacion/programa-dinamitzacio-biblioteques-escolars-i-foment-lectura
http://ceice.gva.es/documents/161862987/166694305/Dinamitzacio+biblioteques-21_Sintesi+criteris+inversio.pdf/
mailto:innovacio@gva.es
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