
ASSISTÈNCIA AL CENTRE PER A LES FAMÍLIES d’ESO i FPB PER 
FER L’ENTREGA DELS LLIBRES DE XARXA LLIBRES.

Estimades famílies de l’IES Simarro.
En aplicació a la normativa per establir un  Pla de Contingència front l’emergència 
sanitària de la COVID-19 al nostre centre i atenent les mesures preventives acordades 
pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals, es determina que:

- La recollida de les notes i els informes pertinents del professorat, no serà 
presencial, s’enviaran online. Per tant, per a que el procés siga ràpid i segur, no 
es podrà romandre a l’aula per parlar amb el/la tutor/a.

- Només ha d’assistir al centre  un adult representant de l’alumne/a que 
pertany al Banc de Llibres per entregar el lot de llibres que va rebre a 
setembre 2019.

 Cal repassar a consciència tots els llibres, han d’estar en  bones 
condicions respecte com els van rebre al començament de curs (setembre 
2019)

 Prèviament  cal imprimir, el document "Lliurament de Llibres de Text i 
Material Curricular" i emplenar-ho.

http://www.ceice.gva.es/documents/162640666/170021299/S0_LLIURA_2021
_v1/56c084a3-7b77-43b4-add7-4cfd70298128
En aquest document constaran totes les assignatures amb els llibres correspo-
nents que s’entreguen i la signatura de la persona que els entrega. amb el 
compromís del seu bon estat respecte com els reberen en setembre.

Segons indica la normativa:

De conformitat amb el que es preveu en l'ordre que regula aquest programa, l'alumnat participant en el programa 
del Banc de Llibres en el curs 2019-2020 ha de lliurar el lot complet de llibres de text i material curricular en el cen-
tre on es trobe matriculat en el curs 2019-2020, juntament amb el document "Lliurament de Llibres de Text i Mate-
rial Curricular".

"El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per 
part dels representants legals de l’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o 
extraviat"
“Per reunir els requisits de participació en el Banc de Llibres cal que, a la finalització del curs 
acadèmic 2019- 2020 faça entrega del LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular que 
han fet ús durant eixe curs escolar”
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A continuació presentem el protocol d’assistència al centre amb l’objectiu de fer el 
procés d’entrega de llibres més ràpid, àgil i segur:

1.- Assegurar-se  del dia i hora per al grup del nostre fill/a (indicat baix)
2.- L’assistència serà d’un únic membre de la família, evitant portar xiquets me-
nuts. Només en el cas de no poder assistir un adult, els llibres els tornarà el pro-
pi alumne/a
3.- Portar un bolígraf.
4.- Entrar al centre amb carasseta i netejar-se les mans.
5.- Seguir les indicacions del/la conserge per anar a l’aula de referència.
6.- Si hi ha més persones, guardar la distància de seguretat al passadís.
7.- Entrar a l’aula quant cride el/la tutor/a i netejar-se les mans.
8.- Dins de l’aula cada alumne/a tindrà una taula assignada on dipositarà la bor-
sa tancada amb els llibres i el document signat com que ha fet entrega del llibres
que va rebre y amb bon estat.
9.-Eixiran del centre no tornant cap enrere, sinó eixint per les portes laterals que
donen a l’exterior si es troben a la planta baixa o per les escales laterals del pas-
sadís que també baixen a l’exterior. En cap moment es podrà tornar cap a l’en-
trada del centre per no creuar-se amb altres persones.

Calendari i horari per l’entrega dels materials:

-  Dilluns 22 de juny: 
De 9 fins 10h 4t ESO A i B
De 10 dins les 11h 4t ESO C, M i PR4
De 11 fins les 12h 3r ESO A

-  Dimarts 23 de juny: 
De 9 fins 10h 3r ESO C i PMAR
De 10 dins les 11h 3r ESO P
De 11 fins les 12h 2n ESO A
De 12 fins les 13h 3r ESO B
De 12 fins les 13h 2n ESO B

-  Dijous 25 de juny: 
De 9 fins 10h 2n ESO C
De 10 dins les 11h 2n ESO D
De 11 fins les 12h 2n ESO E 
De 12 fins les 13h 2n ESO P

-  Divendres 26 de juny: 
De 9 fins 10h 1r ESO A i B
De 10 dins les 11h 1r ESO C i D
De 11 fins les 12h 1r ESO E i M
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L’ALUMNAT QUE HAJA DE REPETIR CURS, no cal  que porte els llibres, però, ha 
d’assistir al centre (amb l’horari del seu grup) per omplir un nou document de recollida 
dels llibres per al curs 20-21.

L’ALUMNAT QUE VOL INCORPORAR-SE PER PRIMERA VEGADA A LA XARXA 
LLIBRES PER AL CURS 20-21

1.-Entrega del lot complet de llibres (sempre en bon estat). 

2.- Sol·licitud telemàtica per pertànyer al banc de llibres. 
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?
tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-
SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

Cal portar llibres i document al centre amb l’horari assignat al seu grup.

Els agraïm la seua col·laboració i quedem a la seua disposició per aclarir qualsevol 
dubte.
Atentament; equip directiu de l’IES Doctor Lluis Simarro.
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