
     

XARXA DE LLIBRES

                INSTRUCCIONS PER L’ALUMNAT QUE PARTICIPA PER PRIMERA VEGADA

Resolución de 11 de junio de 2020 de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el
procedimiento para asignar una dotación económica a los centros de titularidad de la Generalitat para destinar a la

reposición y renovación de libros de texto y material curricular para el curso escolar 2020-2021. 
(DOGV núm. 8834, de 15 de junio)

Les  persones  que  vulguen  participar  en  el  banc  de  llibres  per  primera  vegada  i  ser
beneficiàries (alumnat de 5 anys que passa a Primària i tot aquell alumnat de nova participació),
hauran de sol·licitar-lo, d'acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina
web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat: 

http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

Les persones interessades hauran de:
1º- Omplir la sol·licitud de nova participació. Instruccions descrites baix.

2º - Enviar la sol·licitud al centre per correu electrònic 46003238@gva.es

escrivint al “Assumpte: XARXA LLIBRES: NOM DE L’ALUMNE/A I CURS”

En cas de no disposar de medis per a omplir i enviar aquesta sol·licitud, hauran de posar-se en 
contacte amb el centre per demanar cita previa i realitzat els tràmits.

NOTA: 
- Per omplir la sol·licitud necessitareu el NIA de l’alumne/a, que es troba al butlletí 

informatiu de l’avaluació final que us facilitaran els tutors/es el día 19 de Juny o ficant-se 
en contacte amb el tutor/a.

- DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ: 6  de JULIOL de 2020
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INSTRUCCIONS PER OMPLIR LA SOL·LICITUD

1º Accedir aquest enllaç: 
http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto

2º Buscar en eixa pàgina aquest quadre (quasi al final de la pàgina)

3º Aniràs a una altra pàgina i has de buscar aquest paràgraf:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-
SF&version=2&login=a&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

4º Aniràs a una altra pàgina per OMPLIR la sol·licitud (segueix els passos següents)
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5º Descarregar en PDF 

6º ENVIAR   la sol·licitud al centre per correu electrònic 46003238@gva.es
escrivint al “Assumpte: XARXA LLIBRES: NOM DE L’ALUMNE/A I CURS”
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