AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila 1
12526 La Vilavella
964677448 info@lavilavella.com

NOTA INFORMATIVA XARXALLIBRES
Des de l'Ajuntament de La Vilavella informem de les instruccions a seguir per
participar en la Xarxallibres de la Generalitat Valenciana. Aquest programa permet
crear un banc de llibres per tal d'aconseguir la gratuïtat dels mateixos.
Aquestes instruccions van destinades als alumnes de PRIMÀRIA,
SECUNDÀRIA I FPB que estan EMPADRONATS A LA VILAVELLA
independentment del col·legi, concertat i públic, on cursen els seus estudis.
Consta de dos fases:
En aquesta primera fase, les famílies rebran fins un màxim de 100€.
En la segona fase es rebran un màxim de 100€, una vegada s'hagen tornat
els llibres en bon estat al col·legi/IES.
El finançament corre a compte de la Generalitat Valenciana, la Diputació
Provincial i l'Ajuntament.
INSTRUCCIONS
TERMINI
El termini de presentació de les instàncies serà entre l'1 de desembre i el 18
de desembre ambdós inclosos.




HORARI
DATA

HORA

CURS

Dimarts 1/12

8:00 - 12:00

1r primària

Dimecres 2/12

11:00 – 14:00

1r primària

Dijous 3/12

11:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00

2n primària

Divendres 4/12

8:00 - 12:00

3r primària

Dimecres 9/12

11:00 – 14:00

3r primària

Dijous 10/12

11:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00

4t primària

Divendres 11/12

8:00 - 12:00

5è primària

Dilluns 14/12

8:00 – 12:00 / 16:00 – 19:00

5è primària matí
6è primària vesprada

Dimarts 15/12

8:00 - 12:00

6è primària fins les 10:00 1r
ESO de 10:00 a 12:00

Dimecres 16/12

11:00 – 14:00

1r ESO i 2n ESO

Dijous 17/12

11:00 – 14:00 / 16:00 – 19:00

2n ESO i 3r ESO

Divendres 18/12

8:00 – 12:00 / 16:00 - 19:00

4t ESO i FPB

Els pares que tinguen més d’un alumne, quan porten la documentació del
primer, poden portar la dels altres.
En cas de que algun pare/mare, no puga vindre, podrà portar-ho algun
familiar sempre que la documentació estiga correcta
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PROCÈS A SEGUIR

1. Dades que hi ha que tindre a mà: número de identificació de l'alumne (NIA)
facilitat pel centre, així com el codi del centre.
2. Es podrà omplir el formulari en la WEB que la Conselleria ha habilitat per a
l'ocasió http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17854 .
3. Una vegada dins de la WEB seleccionarem l'opció TRAMITAR
TELEMÀTICAMENT. Llavors s'obrirà un formulari on diu ASSISTENT DE
TRAMITACIÓ on introduirem les dades de l'alumne.
4. Una vegada estiga omplit, hi ha que prémer «enviar la sol·licitud», imprimir el
PDF, signar-lo i portar-lo a l'Ajuntament.
5. Junt amb aquesta sol·licitud telemàtica adjuntarem un full de domiciliació
bancària on constarà l'IBAN de l'entitat bancària on s'ha de portar a terme la
domiciliació
6. A més s'haurà d'aportar la factura del material adquirit bé en llibreria o en
l'AMPA
RECOMANACIONS
Per evitar problemes en la tramitació dels expedients es recomana que:
1. En compte de descarregar, imprimir i omplir a mà la sol·licitud, aquest procés
es faça de manera telemàtica, ja que així es facilita la tramitació a
l'Ajuntament
2. Es respecte l'horari que tenen assignat els diferents grups
3. Per a tots els veïns que no tenen servei d'internet als seus domicilis recordem
que a la biblioteca municipal disposen del servei per tal de fer els tràmits
4. En cas que algun veí tinga problemes s'habilitarà un ordinador i una
impressora a l'Ajuntament on, SEMPRE RESPECTANT EL DIA ASSIGNAT,
es podrà fer la petició telemàtica. Aquest servei cal utilitzar-lo com a últim
recurs ja que no convé col·lapsar-lo.
ADRECES D'INTERÉS


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



http://www.ceice.gva.es/ocd/areacd/es/abc/ajudesllibres.asp



http://www.ceice.gva.es/ocd/areacd/docs/ajudesllibres/MANUAL_TRAMI
TE_ELECTRONICO_SOLICITUD_FAMILIAS_XXLL_Val.pdf
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