INFORMACIÓ “XARXA DE LLIBRES”
1. INFORMACIÓ
La xarxa contempla la recollida de llibres en la seua 2a fase:
- Qui va participar en la primera fase, pel que va cobrar "100 €", podrà cobrar fins a altres 100 €,
segons diu Conselleria, i en funció de l'estat dels llibres lliurats.
Es contempla la possibilitat de qui no va participar en la 1ª fase, pot participar en la 2a fase, però
en aquest cas Conselleria no abonarà diners algun.
2. HORARIS
La gestió de recollida de llibres es realitzarà al mateix institut els dies:
- Dilluns 27 de juny i dimarts 28 de juny en horari de 10:00 a 13:00 h
- Dimecres 29 de juny i dijous 30 de juny en horari de 10:00 a 13:00 h i de 17:00 a 19:00 h
3. FORMULARI
Quan porten els llibres a l’institut per participar a la 2a fase, han de lliurar un formulari
degudament emplenat i signat corresponent al lot de llibres que deposita. Aquest formulari l’han
d'omplir Vostès telemàticament, segons exigeix la Conselleria. A continuació adjuntem l'enllaç.

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18095&version=amp
4. ESTAT DELS LLIBRES
Verd. Bon estat

Groc. Acceptable

Roig. Mal estat

5. PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES PER AL CURS 2016/2017
Tant les famílies de l’alumnat que n’ha sigut beneficiari en la convocatòria de Xarxa de Llibres de
Text de la Comunitat Valenciana, com les famílies de l’alumnat que no ha participat en la referida
convocatòria, hauran de lliurar el lot complet de llibres de text i de material curricular
corresponent al curs 2015-16.
Excepcionalment, per a la constitució del banc de llibres del curs 2016-17, el lliurament del 85%
dels llibres i del material curricular tindrà la mateixa consideració que el lliurament d’un lot
complet.
6. XARXA DE LLIBRES CURS 2016-17
La condició necessària per a poder participar en Xarxa de llibres al curs 2016-17 és haver lliurat
el lot complet de llibres d’aquest curs.
7. PARTICIPANTS DE XARXA DE LLIBRES
Sols està referit per a estudiants de Secundària i FPB (Formació Professional Bàsica).
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BANC DE LLIBRES DE TEXT

Recollida de llibres
 Els llibres es lliuren en un paquet o bossa degudament identificat.

 En el moment de la recollida es valorarà l'estat dels llibres posant una nota en
funció del mateix a cada lot identificat.

 Es rebran els llibres segons l'estat dels lliurats.

Classificació dels llibres
Els llibres que entren a formar part del Banc de Llibres, seran classificats en funció de
l'estat de conservació en què es troben.
•

Verd. Bon estat. Els llibres que vinguen esborrats o que si vénen subratllats, s'hagen
subratllat i / o anotat amb llapis i siga fàcil esborrar-los. Amb les tapes en bon
estat. Llibres sense ratllades, sense subratllats que no han de faltar-pàgines.

•

Groc. Acceptable. Els llibres que tinguen subratllats i / o anotacions a bolígraf o
retolador fosforecent i les tapes en un estat acceptable. També aquells que hagen
estat esborrats amb tipex, en el supòsit que les anotacions que porten hagen estat
fetes amb bolígraf o retolador.

•

Roig. Mal estat. Els llibres que tinguen subratllats i / o anotacions a bolígraf o
retolador fosforecent, taques i / o tapes i cobertes trencades o arrugades. Llibres
amb fulles ratllades, arrugades, fulles partides o arrencades.

Aquelles persones que se’n porten un llibre del Banc de Llibres es comprometen a
tornar-lo en un estat similar de conservació en el qual els va ser lliurat.
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