
 

 

  

 

 

Estimades famílies,       Codi de Centre: 46011612 
 
La present circular es dirigix a totes les famílies participants amb la finalitat d'informar  sobre el 
procediment que l'Ajuntament de València en breu aprovarà en Junta de Govern Local i que 
regularà la forma, el termini i lloc de presentació de les sol·licituds relatives al programa Xarxa de 
Llibres de Text aprovat per la Conselleria a través de l'Orde 17/2015, de 26 d'octubre de la 
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que regula les bases de les ajudes destinades 
als Ajuntaments o entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de 
text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació 
professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana i, convoca 
les ajudes per al curs 2015-2016. 
 
Per a qualsevol pregunta no dubteu en contactar amb nosaltres. 
 
Salutacions. 
 
 
Apreciadas familias:       Código de Centro: 46011612 
 
La presente circular se dirige a todas las familias participantes con la finalidad de informar  acerca 
del procedimiento que el Ayuntamiento de Valencia en breve aprobará en Junta de Gobierno Local 
y que regulará la forma, el plazo y lugar de presentación de las solicitudes relativas al programa 
Xarxa de Llibres de Test aprobado por la Conselleria a través de la Orden 17/2015, de 26 de octubre 
de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que regula las bases de las ayudas 
destinadas a los Ayuntamientos o entidades locales menores para hacer efectivo el programa de 
gratuidad de los libros de texto y material curricular dirigido al alumnado que curse enseñanzas 
obligatorias y de formación profesional básica en los centros públicos y privados concertados de la 
Comunitat Valenciana y, convoca las ayudas para el curso 2015-2016. 
 
Para cualquier pregunta no dudéis en contactar con nosotros. 
 
Saludos. 

 
 
Al llarg d’aquesta semana els farem arribar el 
NIA dels seus fills/filles, per a poder tramitar 
l’ajuda. 
 

Dia que s'arreplegaran al centre, les 
sol·licituds a presentar per les 

famílies: 
 

Dimecres, 27 de gener 
De 9 a 13 i de 16 a 18 hores 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTADA 
 

Circular Ajuntament 
Declaració Responsable 

 
Circular Ayuntamiento 

Declaración Responsable 
 

Formulari PDF 
Manual Programa Telemàtic 

Tramitació Telemàtica 
 

Més Informació 

 
 

http://www.colavem.es/wp-content/uploads/2015/11/Circular-informativa-VAL.pdf
http://www.colavem.es/wp-content/uploads/2015/11/ANEXO-II-VAL.doc
http://www.colavem.es/wp-content/uploads/2015/11/Circular-informativa-Cast..pdf
http://www.colavem.es/wp-content/uploads/2015/11/Circular-informativa-Cast..pdf
http://www.colavem.es/wp-content/uploads/2015/11/ANEXO-II.doc
http://www.colavem.es/wp-content/uploads/2015/11/FORMULARIO_FAMILIAS__Xarxa_Llibres-3.pdf
http://www.colavem.es/wp-content/uploads/2015/11/MANUAL_TRAMITE_ELECTRONICO_SOLICITUD_FAMILIAS_XXLL_Val.pdf
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/asistente.html#asistente/DS
http://www.ceice.gva.es/ocd/areacd/es/abc/ajudesllibres.asp

