
 

 

PREGUNTES FREQÜENTS FAMÍLIES 
 

1- Com pot un/a alumne/a participar en el Banc de Llibres per primera vegada en el curs 2021-2022? 

 
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 

https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto 
 

La Sol·licitud de participació ha d'emplenar-se telemàticament, per a generar un document en PDF.Aquest 

document es presentarà en el centre on es trobe matriculat l'alumnat en el curs 2020-2021, excepte aquell 

que es matricule en primer d'Educació Primària que ho farà en el centre on es matricule el curs 2021-2022. 

 
És imprescindible fer el lliurament el lot complet de llibres de text i material curricular que haja sigut utilitzat 

durant el curs 2020-2021, acompanyat del document “Lliurament de llibres de text i material curricular. 

 
Quedarà exempt del requisit de lliurament de llibres l'alumnat que es matricule en primer d'Educació Primària 

durant el curs 2021-2022. 

 
Excepcionalment, per tractar-se de material no reutilizable, podrà quedar exempt del requisit de lliurament 

del lot de llibres l'alumnat matriculat en primer i en segon d'Educació Primària en el curs 2020-2021, si així ho 

determina el centre escolar. 

 
El centre validarà a l'alumne i l'incorporarà al Programa Banc de Llibres, sempre que complisca amb els 

requisits de participació. 

 
Els períodes de presentació de sol·licituds de participació en el banc de llibres per part de les famílies 

seran els següents: 

- Període ordinari: des del 8 de juny de 2021 fins al 22 de juliol de 2021. 

- Període extraordinari: del 23 de juliol fins al 29 d'octubre de 2021, inclusivament. 

 
No obstant això, la conselleria podrà establir altres períodes de sol·licitud si les circumstàncies així ho 

requereixen 

 
2- Si un/a alumne/a ha sigut participant en el Banc de Llibres el curs 2020-2021, 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 2020-2021. 

 

Excepcionalment, per tractar-se de material no reutilizable, podrà quedar exempt del requisit de lliurament 

del lot de llibres l'alumnat matriculat en primer i en segon d'Educació Primària en el curs 2020-2021, si així ho 

determina el centre escolar. 

 
3- 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”. 

 

 

 

https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto


 

 
4- 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. 

 
Quedarà exempt del requisit de lliurament de llibres l'alumnat que es matricule en primer d'Educació Primària 

durant el curs 2021-2022. 

 
Excepcionalment, per tractar-se de material no reutilizable, podrà quedar exempt del requisit de lliurament 

del lot de llibres l'alumnat matriculat en primer i en segon d'Educació Primària en el curs 2020-2021, si així ho 

determina el centre escolar. 

 
5- 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. 

 
6- L'alumnat que repeteix curs manté el mateix lot de llibres que portava el curs anterior? 

 
En cas de l'alumnat repetidor d’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. 

 

7- 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. 


