Informació de la segona fase de
#XarxaLlibres curs 2015/2016 i de la
participació en el banc de llibres curs
2016/2017

Les famílies, a la finalització del curs 2015/2016, hauran
d'entregar en el centre escolar els llibres de text i materials
curriculars utilitzats.
Per a les famílies participants en el programa XarxaLlibres, a
més, serà necessari per al cobrament de la segona fase de
XarxaLlibres.
Per a les famílies no participants en el programa XarxaLlibres,
serà necessari per a pertànyer al banc de llibres del curs
2016/2017.
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Centres educatius

Finals maig

Nou mòdul d'ITACA
Catàleg llibres 15/16

Els centres educatius faran el catàleg de llibres de text utilitzats
durant el curs acadèmic 15/16.
Podran copiar-se els llibres de text de la PGA automàticament al
nou catàleg 15/16. Per tal que el catàleg estiga complet, el sistema
avisarà dels ISBN incorrectes o de les matèries sense llibre.
Per a les recerques de l’ISBN, ITACA disposa d’una base de
dades de llibres de text.

Final de curs

Famílies

Les famílies complimentaran, previament a l'entrega de llibres, un
formulari telemàtic. En el formulari telemàtic, automàticament,
apareixeran els llibres de l'alumnat, d'acord amb el catàleg 15/16
del centre on es troba matriculat.
Les famílies marcaran els materials que entreguen al centre.
Els centres donaran suport a les famílies que no disposen de
mitjans telemàtics per a fer aquesta gestió.

Famílies

Final de curs

Si eres una família que ha participat en el programa
XarxaLlibres:
●

Hauràs d’emplenar un formulari específic, on constaran tots
els llibres que s'entreguen i quins han estat finançats per
XarxaLlibres.

Si eres una família que NO ha participat en el programa
XarxaLlibres, però vols participar del banc de llibres per al
curs 16/17:
●

Hauràs d’emplenar un formulari específic, on constarà la
totalitat dels llibres que s'entreguen al centre.

El formulari telemàtic s'imprimirà i s'entregarà signat al centre juntament
amb el material.

Formulari telemàtic famílies de XarxaLlibres

Formulari telemàtic famílies NO XarxaLlibres

Final de curs

Centres CAES i CEE

Ajuntaments

Justificació per al cobrament de la segona fase de XarxaLlibres:
●

●

Els centres CAES i CEE que participen en XarxaLlibres hauran
de justificar que les quantitats indicades han sigut destinades a
l'adquisició de llibres o material curricular.
Les famílies hauran de fer l'entrega dels llibres al centre, com en
cursos anteriors, sense fer sol·licitud telemàtica.

Juny/Juliol

Famílies

Procés d'entrega de llibres
Les famílies lliuraran al centre educatiu el lot de llibres junt al formulari telemàtic
en paper.
La Comissió de banc de llibres verificarà el nombre de llibres entregats i
emplenarà les caselles en gris de la sol·licitud/el justificant reservats a tal efecte,
per tal de validar la informació declarada per les famílies.

Comissió banc de llibres

Juliol

Nou mòdul d'ITACA
Recepció sol·licituds
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XXLL

Entregats

15755454454

XXXXXX

Júlia

10

10

4654654564
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Joan

6

8

98765432112

ZZZZZZZ

Carme

10

5

……………...

………….

Verificat

Anoteu en ITACA la recepció de lots de llibres
Els centres disposaran en ITACA dels participants amb la informació emplenada
per les famílies.
Les comissions, en el moment d'entrega dels llibres, hauran validat la informació.
Ara caldrà traslladar les anotacions fetes en paper a una casella de la pantalla de
l'aplicació.

Ajuntaments

Ajuntaments
NIA Alumne
% entrega

Pagament segona fase #XarxaLlibres curs 15/16
Els centres confirmaran la finalització del procés en ITACA.
El sistema informátic volcarà automàticament les dades en l'aplicació XarxaLlibres perquè
l'Ajuntament puga tramitar el pagament de la segona fase. El percentatge de materials
entregats al banc de llibres, serà obtingut amb la fórmula:

% = nombre exemplars entregats i finançats / nombre exemplars finançats
Sobre aquest percentatge es calcularà als ajuntaments l'import que resta per pagar de la
segona fase.

