Xec-Llibre
El concepte principal relatiu als llibres de primer i segon de primària es que no formen part del banc de llibres per tractarse de material no reutilitzable.
La forma de dotar a aquest alumnat del material, serà mitjançant un xec-llibre que es donarà a les famílies i que s'emetrà
pels centres educatius. Les famílies, podran canviar els xecs per llibres en les llibreries o els establiments comercials
autoritzats per a la venta al por menor. Més tard, els centres pagaran les factures dels xecs-llibre generats a les llibreries
o establiments comercials.
Els requisits que ha de complir el centre per a poder imprimir els xecs llibres són:


Estar adherit al programa banc de llibres.



No tindre la consideració de centre que realitza tots els seus materials com d’elaboració pròpia.



Tindre una resolució favorable de Banc de Llibres de l’any actual.

Per a poder imprimir un xec a un alumne o alumna, aquest ha de complir totes les condicions següents:
•

Estar matriculat en el centre en primer o segon de primària el curs 20/21.

•

Ser participant del banc de llibres (Centre > Banc Llibres > Llistat de Participants).

•

Estar inclòs en una resolució favorable de Banc de Llibres.

En aquells casos que preveu la convocatòria de banc de llibres, la direcció del centre podrà emetre el xec-llibre i realitzar
la compra dels llibres i material necessari (centres CAES, centres rurals agrupats, o en cas de tindre’n, material
d'elaboració pròpia).
El xec-llibre serà entregat pel centre a les famílies, que el canviarà pel material necessari per a impartir el currículum del
curs, siga reutilitzable o no, en llibreries o establiments comercials de la seua lliure elecció. Només podrà adquirir-se el
material escolar del centre indicat en el xec-llibre. En el cas que un alumne o alumna es trasllade de centre, el centre
de destinació generarà el seu propi xec-llibre.
No podran adquirir-se els llibres a través d'empreses de venda Online, ja que és necessari encunyar el xec-llibre, 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 destinació.
Les famílies no podran adquirir mitjançant el xec-llibre material fungible (llibretes, llapis, retoladors, motxilles), jocs, atles,
diccionaris, llibres de lectura…, ja que aquest material no forma part del banc de llibres.
Les llibreries o els operadors remetran als centres docents les factures corresponents (que hauran de recollir tots els
requisits formals exigibles segons la normativa vigent), juntament amb els xec-llibres degudament emplenats. A l'apartat
F del xec-llibre es mostra la data límit per a presentar les factures en el centre per part de la llibreria o el establiment
comercial, segons l'indicat en la resolució de convocatòria per al curs 2020-2021.
Els centres pagaran les factures una vegada hagen percebut les dotacions econòmiques de la Generalitat.
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La gestió dels xec-llibre es realitzarà des de l'opció Sol·licituds > Xecs Llibres. En aquesta pantalla es mostraran els
alumnes que compleixen les condicions anteriors.

En ella es mostren tots els alumnes als quals els correspon Xec-Llibre, bé perquè han entrat en una convocatòria, bé
perquè estan pendents d'entrar en una convocatòria. S'indiquen en color roig aquells alumnes que ja no es troben
matriculats en el centre però tenen un xec actiu. Recordeu que, per a aquests casos, el centre pot anul·lar el Xec Llibre
si la família no ha fet ús d’ell.
En la columna corresponent a Convocatòria podem trobar els següents casos:

•

Ordinària: aquests alumnes entraren en una resolució Ordinària de Banc de Llibres per a l'any de connexió.

•

Extraordinària: aquests alumnes entraren en una resolució Extraordinària de Banc de Llibres per a l'any de

connexió.

•

Sense informació: aquests alumnes es troben pendents de ser inclosos en alguna resolució.

Només es podran imprimir Xec-Llibres de la mateixa convocatòria i sempre que el centre tinga una resolució favorable
per a aquesta convocatòria.
Cal fer clic al botó “Imprimir” per a la generació del xec-llibre. Si és la família qui arreplega el xec es marcarà el camp
“arreplegat per la família”. En aquells casos que preveu la convocatòria de banc de llibres, el director o directora podrà
emetre el xec-llibre i realitzar la compra dels llibres. Per a això, haurà de marcar el check “arreplegat pel director” en
imprimir el xec.
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Molt d’ull! En este últim supòsit la factura que genere la llibreria o establiment comercial no ha d'anar a nom del
director ni de cap altre membre de l'equip directiu, sinó a nom del centre amb el CIF del centre.
Una vegada s’haja imprès un xec-llibre a la columna Convocatòria s'indicarà Ordinària/Extraordinària segons
corresponga i no es podran modificar les condicions de participació de l’alumne/a en el mòdul Recollibres, és a dir, no
pot modificar-se la casella “Reuneix els requisits per a participar en el Banc de Llibres”, tal com es mostra a l’imatge
següent.

Els xecs poden imprimir-se de forma individual o de forma massiva. Per a imprimir diversos xecs al mateix temps, utilitze
la selecció multiregistre i pressione el botó Imprimir.
En cas que necessite reimprimir un xec, el procés es realitzarà de la mateixa manera que la primera vegada que el va
imprimir, només que ara haurà d'anotar el motiu de reimpressió. En la reimpressió del xec, es mantindrà l'identificador
original assignat.
Botó Anul·lar xecs.
Aquesta funcionalitat es pot usar en els casos d'alumnes que encara no han canviat el seu xec per llibres i es van a
traslladar a un altre centre. El procediment que s'ha de seguir serà, reclamar el xec original a l'alumne i anul·lar-li en
l'aplicació informàtica el xec emés.
Cal introduir un motiu pel qual es va a anul·lar el xec llibre, tal com s'indica en la imatge següent.

Justificant de recepció
Cada vegada que un pare/mare/tutor de l'alumne o alumna arreplegue el xec-llibre, firmarà un justificant de recepció
perquè el centre puga portar un control dels xecs entregats. Es disposa d'un llistat per a les firmes dels familiars a qui
s'entregue el xec (Llistats > Banc de llibres > Control d'entrega xecs llibre). S'aconsella imprimir els xecs llibres previ a la
generació d'aquest informe, d'aquesta manera, la numeració dels xecs eixirà impresa en el llistat.
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Trasllat o Cessament de Matrícula de l'alumne/a
En el cas que durant el curs acadèmic un alumne participant del Banc de Llibres es trasllade de centre, apareixerà
marcat com que reuneix les condicions per a seguir sent participant del Banc de Llibres, de manera que apareixerà com
a participant en el centre destí del trasllat, sempre que aquest dispose de banc de llibres i sense necessitat d'aportar cap
justificant. És responsabilitat del centre origen desmarcar la condició de participació si l'alumne/a no lliura tots els llibres
en el moment de produir-se la baixa en el centre.

En el cas que l'alumne traslladat o cessat tinga un xec actiu, el sistema li mostrarà un missatge d'advertiment per si fóra
necessari anul·lar aquest xec.

M10_XEC_2021_V_v1

4/6

Cada xec-llibre emés conté la informació següent:

•

Identificador numèric del xec: és únic per a cada alumne, no es repeteix.

•

Dades del centre i de l'alumne a qui s'expedeix el xec.

•

Nom del director del centre.

•

Espai per a la firma a realitzar pel director del centre.

•

Import màxim del xec-llibre.

•

Data de caducitat del xec.
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•

Les dades relatives al familiar i a l'establiment que arreplega el xec hauran de ser emplenats i signats a mà.

•

Dates límit per a presentar les factures en el centre per part de la llibreria o el establiment comercial, segons
l'indicat en la resolució de convocatòria per al curs 2020-2020, i segons siguen centres de titularitat de la
Generalitat o centres concertats o de corporacions locals.

Recorde que els xecs hauran de ser firmats pel director del centre.
Les llibreries o els operadors remetran als centres docents les factures corresponents, que hauran d’arreplegar tots els
requisits formals exigibles segons la normativa vigent. En la factura s’haurà d’emplenar el concepte «Xec-llibre de
l’alumne XXX, amb NIA XXX i codi del centre» i els materials adquirits, tenint en compte que no es podran superar els
imports màxims que calga pagar i que consten en el xec-llibre. Posteriorment, remetrà la factura junt amb el xec-llibre, tot
correctament emplenat i segellat.
La llibreria o l’operador podrà agrupar en una factura global la totalitat dels xecs-llibres corresponents a l’alumnat d’un
centre. En aquest cas, com a «concepte» haurà de constar «Xecs-llibre de XXX(Núm.) alumnes del centre XXXX, amb
codi XXX». La factura s’haurà d’acompanyar dels respectius xecs-llibre correctament emplenats i segellats. Finalment,
haurà d’adjuntar una relació de l’alumnat a qui pertanyen els xecs-llibre, amb el nom complet, el NIA i el número de la
factura a què està associada la relació d’aquest alumnat.
En el cas dels centres de titularitat de la Generalitat, les factures s’han d’adreçar a nom de la conselleria competent en
matèria d’educació, indicant la denominació del centre docent i el seu CIF.
El termini de presentació de les factures i els xecs-llibre, en els centres docents, serà anterior a la data límit que es
determine en la convocatòria anual, i els centres procediran al seu abonament en el termini màxim de dos mesos des
que hagen percebut les dotacions econòmiques per part de la Generalitat.
Com a excepció, en el cas dels centres d’acció educativa singular, centres agrupats rurals, o altres, en què, per les
seues circumstàncies, es veja dificultada l’obtenció de llibres de text per part de les famílies, podran emetre’s xecs-llibre
a nom de l’alumnat corresponent, i l’administració educativa hi donarà la conformitat perquè puga realitzar-se l’adquisició
directa per part del centre educatiu d’acord amb el procediment que es determine en la convocatòria anual.
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