NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA XARXA LLIBRES
L’Ajuntament d’Alzira, d’acord amb l’Orde 17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ha sol·licitat
l’ajuda destinada a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l’alumnat que curse
ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
Este programa va dirigit a l’alumnat empadronat a Alzira, que estiga escolaritzat en Educació Primària, Secundària Obligatòria,
Formació Professional Bàsica i Centres d’Educació Especial,. Consta de dues fases, una primera on es presentaran les sol·licituds i
que començarà a partir de l’1 de desembre; i una segona que tindrà lloc en finalitzar el curs escolar amb la devolució del material
escolar.
En estos moments, l’Ajuntament està treballant per posar en funcionament el programa per a facilitar a les famílies el procediment a
seguir.
A hores d’ara, es pot concretar la següent informació:
-

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’1 de desembre, en l’oficina i horari que determine l’Ajuntament.

-

Cada família presentarà una sol·licitud per xiquet/a.

-

El model de sol·licitud de les famílies es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, en l’apartat del Programa
XarxaLlibres (http://www.cece.gva.es/xarxallibres/inicio.htm)

-

Les famílies podran:
o

Omplir el formulari electrònic i imprimir-lo

o

Descarregar el formulari electrònic, imprimir-lo i omplir-lo a mà.

En ambdós casos, caldrà presentar-lo a l’oficina que determine l’Ajuntament.
-

Junt amb la sol·licitud, les famílies hauran de presentar els justificants de compra o còpia confrontada de la factura per compres
de llibres de text i altre material curricular per al curs corresponent

-

-

Els justificants hauran de contindre, com a mínim:
o

NIF/CIF del proveïdor

o

Data

o

Núm. de factura

o

Adreça

o

Relació nominal dels productes adquirits amb el preu de cada un d’ells.

Si l’alumnat ha comprat els llibres a través de l’AMPA, esta emetrà un document justificatiu individualitzat, amb les dades de
l’alumne/a, import, relació de llibres adquirits i dades de la factura o factures en les quals estan inclosos.

-

L´alumnat empadronat en altres localitats, ha de sol·licitar l’ajuda en els municipis on estan empadronats.

-

L’alumnat matriculat en el CEIP Pintor T. Andreu i el CEE Carmen Picó, no ha de cursar cap sol·licitud.

Segons es dispose de més informació, es farà pública per al coneixement de les famílies interessades, de manera que puguen
obtindre l’ajuda de fins a 200 €, contemplada en la convocatòria, un màxim de 100 € en la 1a fase i un màxim de 100 € en la 2a fase,
totes dos condicionades a l’import de la compra efectuada i a la devolució del material escolar en finalitzar el curs, el qual es quedarà
als centres educatius com a banc de llibres per als pròxims cursos.

