PREGUNTES FREQÜENTS FAMÍLIES
1- Com pot un/a alumne/a participar en el Banc de Llibres per primera vegada en el curs 2020-2021?
Per a participar per primera vegada en el Programa Banc de Llibres, haurà d'emplenar-se la sol·licitud de
participació en Banc de Llibres disponible en la web
http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes /ajudes/subvenciones/llibres-de-text
La Sol·licitud de participació ha d'emplenar-se telemàticament, per a generar un document en PDF, que
s'enviarà al correu electrònic que li facilite el centre escolar.
És imprescindible fer el lliurament el lot complet de llibres de text i material curricular que haja sigut utilitzat
durant el curs 2019-2020, acompanyat del document “Lliurament de llibres de text i material curricular.
El centre validarà a l'alumne i l'incorporarà al Programa Banc de Llibres, sempre que complisca amb els
requisits de participació, i estiga dins dels terminis que s'estableixen en la convocatòria.
- Alumnat que passa de 5 anys d'infantil a 1r de primària no retornarà el lot i enviarà la sol·licitud al correu
electrònic que li facilite el centre escolar on vaja a cursar 1r d'Educació Primària.
- Alumnat d'Educació Especial i 1PRI-2PRI queda exempt de retornar els llibres o materials curriculars
utilitzats en el curs 2019-2020, segons ho determine el centre escolar.
2- Com pot l'alumnat matriculat en centres CAES o centres d'Educació Especial participar en el Banc
de Llibres?
L'alumnat matriculat en centres CAES i Centres d'Educació Especial de titularitat de la Generalitat, es
considera participant en el Banc de Llibres per al curs 2020-2021, per tant no es requereix la sol·licitud de
participació individual en el programa.
3- Si un/a alumne/a ha sigut participant en el Banc de Llibres el curs 2019-2020, ha de tornar a
entregar la sol·licitud de participació per a pertànyer al Banc de Llibres el pròxim curs?
No. Quan un/a alumne/a és participant en el programa del banc de llibres en un curs, aquesta condició es
manté en el curs següent, sempre que faça el lliurament del lot complet de llibres de text i material curricular
utilitzats en el centre on haja estat matriculat durant el curs 2019-2020.
Per al curs 2020-2021, l'alumnat de primer i segon d'Educació Primària queda exempt de retornar els llibres
o materials curriculars utilitzats en el curs 2019-2020.
4- Un alumne ja participant en el Banc de Llibres, pot renunciar a continuar participant?
Sí. Qualsevol alumne pot renunciar a participar en el banc de llibres. Per a això, haurà de retornar el lot
complet de llibres de text i material curricular que li han sigut cedits en règim de préstec, i fer constar la
renúncia en el document de “Lliurament de llibres de text i material curricular”.
5- És obligatori retornar el 100% dels llibres?
Sí. El lliurament del lot complet de llibres és requisit indispensable per a mantindre la condició de participant
en el Programa Banc de Llibres.
Queden exempts de l'obligatorietat de retornar el lot de llibres l'alumnat de 1r i 2n d'Educació Primària.

6- Si una família retorna els llibres deteriorats o no els retorna, es produeix alguna responsabilitat?
L'alumnat participant en el Banc de Llibres està subjecte a l'obligació de fer un ús adequat i acurat dels
materials, i retornar-los en el centre escolar una vegada finalitzat el curs o en el moment de causar baixa.
El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d'aquestos, suposarà l'obligació, per part dels
representants legals de l'alumnat, de reposar el material deteriorat o extraviat, tal com es regula en les
normes d'utilització i conservació dels llibres de text i material curricular inclòs en el (RRI) dels centres
escolars.
El lliurament del lot complet de llibres de text i material curricular és requisit indispensable per a obtindre la
condició de participant en el banc de llibres.
7- L'alumnat amb assignatures pendents d'avaluar té l'obligació de retornar el lot complet?
L'alumnat amb assignatures pendents d'avaluar podrà fer el lliurament parcial del lot, sempre que el centre
així ho determine, marcant la casella habilitada a aquest efecte en el document “Lliurament de llibres de text
i material curricular”. 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.
8- L'alumnat que repeteix curs manté el mateix lot de llibres que portava el curs anterior?
L'alumnat participant de primer i segon d'educació primària que repeteix curs, obtindrà un nou xec-llibre,
amb el qual adquirir els materials necessaris.
En cas de l'alumnat repetidor de 3r a 6é de Primària o ESO, el centre ho gestionarà lliurement, optant per
recollir els llibres per a assignar-li un nou lot, o proporcionar-li els mateixos llibres que ja estava utilitzant.
9- Quin material pot adquirir-se mitjançant el xec-llibre?
Mitjançant el xec-llibre podran adquirir-se materials inclosos en el Programa Banc de Llibres com llibres de
text o material curricular indicat pel centre. No es podran adquirir altres materials com, per exemple,
motxilles, llibretes, llapis, bolígrafs, pintures, etc.
10- Quins ensenyaments estan inclosos en el Programa Banc de Llibres?
El Programa Banc de Llibres va dirigit als ensenyaments d'Educació Primària, Educació Especial, ESO i
Formació Professional Bàsica.
.
Els ensenyaments d'Educació Infantil, Formació Professional i Batxillerat no estan inclosos en el Programa.

