Centres: Candalix, Luis Cernuda, Baix Vinalopó Misteri d’Elx
•

Les sol·licituds d’este centre es presentaran:

Presentació

Lloc

Dies

P/ Baix, 1
Bernabé del Campo Latorre, 26
Avda. Jubalcoy, 34

9 i 10 desembre

Hores

En el centre
AMPA
OMAC

•
o
o

8 a 16.30
8 a 14

Caldrà presentar:
Instància (de forma telemàtica)(xarxallibres.edu.gva.es) + la documentació = Tenen
prioritat en la gestió de l’ajuda per simplificació del procés.
Instància (sense gravació electrònica) + documentació

• Documentació:
Les factures vàlides són les que fan referència a: Llibres de text i els seus quadernets.
Les factures no són vàlides les referides a material fungible (folis, llapis.. llibres de lectura,
Atlas i Diccionaris.
•
o
o
o
o

Què he d’entregar?
Instància en paper (si ha sigut gravada informàticament també)
Factura/es llibres
Fotocòpia llibre de família (pàg. del xiquet/a i pare i mare)
Fotocòpia documentació bancària

•

Las Solicitudes de este centro se presentarán:

Presentación
AMPA

Lugar
En el centro
P/ Baix, 1
Bernabé del Campo Latorre, 26
Avda. Jubalcoy, 34

OMAC

•
o
o

Días

Horas

8 a 16.30
9 i 10 diciembre
8 a 14

Deberá presentarse:
Instancia (de forma telemática) (xarxallibres.edu.gva.es) + la documentación = Tienen
prioridad en la gestión de la ayuda por simplificación del proceso.
Instancia (sin grabación electrónica) + documentación

• Documentación:
Las facturas válidas son las que hacen referencia a: Libros de texto y sus cuadernillos.
Las facturas no son válidas las referidas a material fungible (folios, lápices.. libros de
lectura, Atlas y Diccionarios.
•
o
o
o
o

Qué tengo que entregar?
Instancia en papel (si ha sido grabada informáticamente también)
Factura/as libros
Fotocopia libro familia (Pag. del niño/a y padre y madre)
Fotocopia documentación bancaria
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