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CONVOCATÒRIA PER L’ALUMNAT QUE PARTICIPA PER PRIMERA
VEGADA EN LA XARXA DE LLIBRES. CURS 2018-19

1. Omplir la següent inscripció per participar en la Xarxa de llibres i portar-lo al
centre, el proper dimecres 20 de juny en el següent horari a la biblioteca:
-

10h: 1º ESO A, B i C

-

10h30: 2º ESO A, B i C

-

11h: 3º ESO A, B i C

-

11h30: 4º ESO A i B

Es pot omplir la inscripció de participació del nou alumnat en la Xarxa de llibres de
dues maneres:
a) De forma telemàtica i per això, s’ha de seleccionar el següent link:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18094&version=amp
Si les famílies no tenen certificat digital, han d’elegir l’opció: per internet, tramitar sense
certificat digital.
Una vegada emplenada per via telemàtica, s’ha d’imprimir i portar al centre.
b) De forma manual i per això, s’ha seleccionar el següent link:
http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/165761875/S0_LLIURA_V_C_v2/db8242
d5-b77a-455d-ba3f-46679dcbc4e7
Una vegada emplenada la instància, s’ha d’imprimir i portar al centre
L’alumnat que ja pertany a la Xarxa de llibres, no necessita omplir cap sol·licitud.

2. Lliurament de tot el lot de llibres juntament amb la instància impresa per part de
les famílies en el centre on l’alumnat està matriculat durant el curs 2017-18.
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Els dies i l’horari de recollida dels llibres del nou alumnat que entrarà a formar part
de la Xarxa serà:
- El proper dimecres 20 de juny de 2018 a la biblioteca per l’alumnat que ho aprova tot
en la convocatòria ordinària o de juny, en l’horari establit a l’inici de la pàgina.
- El proper dimecres 4 de juliol de 2018 a la biblioteca per l’alumnat que no ho aprova
tot en la convocatòria ordinària o de juny, en el mateix horari del dia 20 de juny.

Us demanem que vingueu a portar la sol·licitud i tot el lot de llibres en el dia i horari
que esteu convocats. En un altre dia i horari no s’agafarà els llibres.

Benidorm, 18 de juny de 2018
Comissió de llibres

2

