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INSTRUCCIONS PER A L’AJUDA XARXA LLIBRES

http://www.ceice.gva.es/xarxallibres

Xarxa Llibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d’un banc de llibres i altres
materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica en els
centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.

Xarxa Llibres és un programa cofinançat en parts iguals per la Generalitat Valenciana, la Diputació de
València i l’Ajuntament de Massanassa.

QUI POT SOL·LICITAR-HO A MASSANASSA?

Les mares, pares, tutors o representants legals dels escolars empadronats a Massanassa.

Els que no estiguen empadronats a Massanassa hauran d’informar-se en l’Ajuntament de la localitat
d’empadronament de l’alumne/a per a tramitar la sol·licitud.

QUIN MATERIAL SE SUBVENCIONA?

Exclusivament llibres de text.

Excepcionalment durant el curs 2015/2016 també se subvencionaran els quadernets no reutilitzables de 1r
i 2n de Primària, encara que no s’entreguen posteriorment al banc de llibres.

QUÈ NO SE SUBVENCIONA?

Material escolar fungible, com són llibretes, llapis, regles, calculadores, colors, flauta, diccionaris,
material informàtic (tablets, workbooks, etc.)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Junt amb el formulari imprés hauran d’entregar:

 DNI. Es requerirà per a la comprovació del sol·licitant (pare, mare, tutor o representant
legal). No és necessària còpia.

 Factures de compra dels llibres de text i altre material curricular que se subvencione. Pot
entregar-se la factura original o fotocòpia. Si es presenta fotocòpia haurà d’ensenyar-se
l’original perquè l’empleat de l’Ajuntament comprove que la còpia coincidix amb l’original.

 Justificant de l’AMPA en el cas en què s’haja adquirit els llibres per mitjà d’esta via. El
justificant serà entregat per les pròpies AMPA's als menors.

 En cas de pares separats, hauran d’aportar l’acord de custòdia, per a comprovar el
percentatge de manutenció, ja que en casos de custòdia compartida, cada progenitor podrà
presentar una sol·licitud pel 50% de l’ajuda.
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TRÀMITS QUE S’HAN DE SEGUIR

1. REGISTRE EN LA WEB xarxallibres.edu.gva.és: A partir del dia 25 de novembre, els pares, mares, tutors
o representants legals hauran d’emplenar el formulari de la web.

1.1. Les sol·licituds podran omplir-se des de casa. S’hauran d’incloure dos codis: el Codi NIA
__________________, i el Codi de Centre ________________. Ambdós codis els proporcionarà el
centre educatiu. Una vegada plena la sol·licitud, ha d’imprimir-se per a entregar-se posteriorment.

1.2. Qui no puga confeccionar el formulari des de la seua vivenda, del 25 de novembre al 4 de
desembre, podrà fer ús dels Telecentres habilitats per l’Ajuntament, amb ajuda de monitors:

 Telecentre Casal Jove, en 1a Planta del carrer Major, núm. 15 (Antic Ajuntament): 4 equips
Horari de 11:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h

 Aula d’Informàtica de L’Escola d’Adults (Plaça Alqueria Sòria): 6 equips
Horari de matins, de 9:30h a 13:00h
Horari de vesprades, dilluns, dimecres i divendres de 17:00h a 20:00h

1.3 Les sol·licituds hauran d’incloure el nom del menor, les dades personals de qui presente la
sol·licitud, el Codi IBAN bancari per a poder realitzar la transferència, i la relació de factures.

2. IMPRIMIR el formulari emplenat.

3. ENTREGAR este document junt amb la documentació a presentar en la Planta Baixa del carrer Major,
núm. 15 (Edifici Antic Ajuntament).

3.1. ALUMNES QUE CURSEN ESTUDIS EN CENTRES DE MASSANASSA: CITA PRÈVIA

L’última setmana de novembre, els centres escolars repartiran la cita prèvia assignada a cada
alumne. Si per qualsevol circumstància l’horari de la cita concedida no és viable, els pares podran
intercanviar-se la cita amb un altre alumne.

Una família podrà tramitar en una única cita diverses sol·licituds (només GERMANS).

3.2. ALUMNES QUE NO CURSEN ESTUDIS EN CENTRES DE MASSANASSA: SENSE CITA PRÈVIA 22 I 23
DE DESEMBRE

La sol·licitud s’entregarà en la Planta Baixa del carrer Major, núm. 15 (Edifici Antic Ajuntament) els
dies 22 i 23 de desembre en horari de matí 9:30h a 13:00h o de vesprada de 17:00h a 19:00h.

QUIN IMPORT SE SUBVENCIONARÀ?

Es concedirà per menor escolaritzat fins a 200 euros.

PRIMERA FASE: per cada escolar es rebrà fins a un màxim de 100 euros. L’Ajuntament ingressarà l’ajuda
durant els mesos de desembre i gener.

SEGONA FASE: al finalitzar el curs i després de l’entrega del material, es rebrà fins a un màxim de 100
euros més. Arribat el moment s’informarà els alumnes de les dates d’entrega del material. Més informació
en la web Xarxa Llibres de la Generalitat Valenciana.


