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Aclariments de l’ajuda dels llibres XarxaLlibres 
Es recorda que estos aclariments són a títol informatiu a falta de la publicació de 
la normativa oficial al BOP o al DOGV. 

Després que l’Ajuntament publicara l’ajuda per 
als llibres del curs 2015-2016, el govern valencià 
informava de les subvencions de XarxaLlibres per 
a este mateix curs. Donada la coincidència de 
plans, l’Ajuntament d’El Palomar s’adherirà a es-
ta iniciativa per impulsar la gratuïtat dels llibres i 
fomentar la creació d’un banc de llibres a l’Aulari 
d’El Palomar CRA Riu d’Albaida.  

No obstant, l’Ajuntament d’El Palomar no po-
drà resoldre estes ajudes mentre no es publique 
la normativa que regle estes subvencions en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana o en el 
Butlletí Oficial de la Província de València. 
 

 Cóm sol·licitar esta ajuda? 
Les famílies que vulguen beneficiar-se d’esta aju-
da acudiran a l’Ajuntament amb la factura de la 
compra detallada de cadascun dels llibres adqui-
rits. Per este motiu, no és vàlid l’albaran o tiquet 
en el que no estiguen especificats els llibres de 
l’alumne. Cal que estiguen detallats tots els lli-
bres. 
 

 Quina quantitat se’ls abonarà a les fa-
mílies a principi de curs? 

Les famílies que opten a esta ajuda cobraran un 
total de 100 euros sufragats per la Generalitat, la 
Diputació i l’Ajuntament d’El Palomar proporcio-
nalment. 

 Quan es beneficiaran d’esta ajuda? 
Les famílies rebran estes ajudes abans que fina-
litze 2015.   
 

 Què suposa la sol·licitud d’esta ajuda 
per part de les famílies? 

Les famílies, en el moment que s’acollixen a este 
pla d’ajudes, deixen de ser les propietàries dels 
llibres, que passen a ser propietat del centre es-
colar. Per este motiu, quan finalitze el curs les 
famílies ESTAN OBLIGADES a entregar estos lli-
bres al centre escolar en bon estat. 
 

 Quina ajuda reben les famílies quan 
entreguen els llibres al centre? 

Una vegada entregats els llibres al centre al ter-
mini del curs, el centre escolar els entregarà un 
justificant per què es dirigisquen a l’Ajuntament i 
així poder cobrar la resta de la totalitat del cost 
dels llibres entregats. 
 

 Cóm cobrar l’ajuda a final de curs? 
Quan les famílies acollides al pla entreguen al 
centre els llibres una vegada finalitzat el curs 
2015-2016, el centre educatiu revisarà les condi-
cions d’este material. L’ajuda serà proporcional 
als llibres que estiguen en un estat correcte, po-
dent arribar fins els 100 euros.  
 

 Què passa amb estos llibres? 
Estos llibres passaran a formar part del banc de 
llibres que gestionarà el centre educatiu. 
 

 Cóm adquirir els llibres per al curs 
2016-2017? 

El centre, en el moment de la matrícula, entrega-
rà a les famílies els llibres del nou curs provinents 
del banc de llibres. 
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Xerrada de salut corporal 

El 30 de setembre a les 19:00 hores 
tindrà lloc una xerrada al Saló Mul-
tiusos en la que es parlarà sobre  
l’Higiene Postural. L’objectiu és 
aprendre cóm adaptar la nostra pos-
tura i realitzar moviments de la vida 
quotidiana de la forma més correcta 
perquè l’esquena sofrisca el menys 
possible, corregir postures i donar 
consells preventius i ergonòmics per 
evitar dolors. 

Curs de cuina al Palomar 
Si creus que la cuina és 
difícil i avorrida, esta 
nova proposta et de-
mostrarà tot el contrari. 
No obstant, si sempre 
t’ha agradat estar entre 
fogons, ara és el mo-
ment d’aprendre coses 
noves de la mà de Jordi 
Cuquerella Boscà, cuiner 

al prestigiós restaurant Fum de Llum de València. A les 
classes este cuiner ens ensenyarà a elaborar cuina de 
restaurant però amb el mínim cost possible, treballant 
els ingredients amb les nostres mans per què pareguen 
millor i estiguen més bons. 

Al curs aprendrem a cuinar arrossos tradicionals i   
d’innovació, acompanyament per a plats, guarnicions,  
decoracions i postres, a més de treballar amb diversos 
tipus de peix i carns. 

Les classes es desenvoluparan al Saló Multiusos al 
llarg de tots els dijous del mes d’octubre (1, 8, 15, 22 i 
29 d’Octubre) i començaran a les 19:30h. Per poder as-
sistir hauran d’apuntar-se a l’Ajuntament fins el 25 de 
setembre i abonar el preu del curs, que serà de 5 euros. 

 

Xerrada d’Aromateràpia 
El proper 25 de setembre a les 20:00h, al Saló Multiusos, 
tindrà lloc la xerrada ‘Aromateràpia, el desequilibri a tra-
vés de l’essència de la natura’ impartida per Héctor Os-
car Gambis, homeòpata, aromatòleg, aromaterapeuta i 
professor de l’Escola d’Aromateràpia Clàssica i Contem-
porània. Este especialista ens parlarà de cóm emprar les 
essències de la natura per mantenir i aconseguir l’equili-
bri, la salut i el benestar integral del nostre cos. 

Si t’agrada tot este món, també pots assistir al curs 
d’Iniciació a l’Aromateràpia que impartirà el 26 i 27 de 
setembre al Palomar per un preu de 195 euros. 

Xerrada sobre la sexualitat a 
la tercera edat 

El proper 24 de setembre a les 19:30 
hores tindrà lloc al Saló Multiusos 
una xerrada en la que es parlarà de 
la sexualitat quan arriba la tercera 
edat, els canvis que l’afecten, de qui-
na manera es viu i quin són els pro-
blemes que sorgeixen i cóm es po-
den solucionar. 

Mostra de vehicles antics a 
la Font de Sis 

Com cada any, la Penya Moto Vell 
Benicadell organitza la Concentració 
de Motos Antigues en la Vall d’Albai-
da en la que reuneix tota mena de 
vehicles antics, especialment motos. 
Enguany arriben a la 23 edició d’este 
encontre en el que visitaran la Font 
de Sis per exposar i mostrar a tots 
els veïns i veïnes estes antiguitats. 
Serà el proper 27 de setembre cap a 
migdia. 
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L’Ajuntament s’adhereix 
al portal de transparèn-
cia del govern central 
Després de la reu-
nió mantesa entre 
l’Alcalde Jordi Vila 
i la Directora Ge-
neral de Transpa-
rència i Participa-
ció Ciutadana Aita-
na Más, l’Aj-
ntament d’El Palo-
mar s’ha adherit el 
9 de setembre al 
portal de transparència del govern estatal amb l’objectiu 
de complir la Llei 19/2013, de 9 de desembre, que entrarà 
en vigor al mes de desembre. Mentre la Comunitat Valen-
ciana està elaborant el seu portal de transparència en el 
que també vol participar l’Ajuntament. 

 

Les ajudes per familia nom-
brosa continúen malgrat 
que el primogeni tinga més 
de 21 anys 

Amb la modificació de la normativa 
que regula les ajudes a les famílies 
nombroses s’amplia la condició de 
familia nombrosa, el que significa 
que a partir d’ara estes famílies po-
dran seguir gaudint de les ajudes 
encara que el fill major supere els 
21 anys. D’esta forma, la resta de 
germans menors de 21 anys po-
dran seguir beneficiant-se d’estes 
ajudes fins que l’últim fill complisca 
l’edat estipulada per la llei (21 o 26 
anys si està estudiant).  

Per a més informació poden par-
lar amb la Treballadora Social els 
dilluns de 9 a 12 i els dijous de 17 a 
20h. 

 

Els Jubilats gaudeixen de 
l’estiu viatjant a Asturies 

El nord d’Espanya ha estat el destí esco-
llit per l’associació de Jubilats i Pensio-
nistes per relaxar-se, gaudir dels i com-
partir bons moments i rialles. Tot ha es-
tat un èxit gràcies a la preocupació i bon 
fer del president d’esta associació, Juan 
Albert. 

S’inicia el curs a l’Escola de Música  
L’Escola de Música d’El Palomar obri la seua matrícula per 
al curs 2015-2016. Els horaris seran els mateix que el dar-
rer any, sent els preus els següents: 
 Iniciació musical: 30,09 euros/mes 
 Instrument (classe de 30 minuts): 36,76 euros/mes 
 Instrument (45 minuts): 54,34 euros/mes 
 Llenguatge musical + instrument (30 minuts): 56,60 €/mes 
 Llenguatge musical + instrument (45 minuts): 71,26 €/mes 
Per a més informació poden telefonar al 96.291.42.24 

 

Nova temporada de pàdel i tennis 

Al mes d’octubre començarà la nova temporada de 
les classes de pàdel i tennis a càrrec del professional 
Adrian Sanz. Les classes seran per a tots nivells i 
edats. Els interessats han d’apuntar-se a 
l’Ajuntament durant este mes de setembre. 
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L’Ajuntament ofereix classes d’entreteniment extra-
escolars per als alumnes de Primària de 17 a 18:30 

Amb l’objectiu de recolzar 
polítiques que ajuden a con-
ciliar la vida familiar i labo-
ral, l’Ajuntament d’El Palo-
mar posa en marxa les clas-
ses extraescolars a partir del 
mes d’octubre per als alum-
nes de Primària de l’Aulari 
d’El Palomar CRA Riu d’Al-
baida. A estes classes els/les 
xiquets/tes desenvoluparan 
la seua imaginació mitjan-
çant cançons, jocs, manualitats, tallers, etc. i, a 
més, es divertiran compartint moments amb els 
seus companys.  

   L’horari d’estes classes se-
rà el següent: 
 Dilluns, dimarts i dijous 
de 17 a 18:30 hores 
 Divendres de 16:30 a 
18:30 hores 
   Les classes començaran el 
dijous 1 d’octubre i es des-
envoluparan al mateix Aula-
ri. El preu serà aproximada-
ment de 1 euro al dia.  
Els interessats en apuntar 

els seus fills/les seues filles a estes classes poden 
passar per l’Ajuntament i entregar la sol·licitud 
que s’adjunta: 

 

 
DADES PERSONALS: 
Nom del/de la xiquet/a: _______________________________________________________________ 
Adreça: _____________________________________________________________________________ 
Telèfon de les persones de contacte: _____________________________________________________ 
Persones autoritzades a recollir-lo/la: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
DADES BANCÀRIES: 
Número C/C: 

Jo ___________________________________________________________________, pare/mare de 
l’alumne abans esmentat i titular d’aquest compte autoritze a l’Ajuntament d’El Palomar a cobrar 
mensualment la quota corresponent a les Classes d’Entreteniment extraescolars per al curs 2015-
2016. 
En El Palomar, a __________ de __________________________ de 2015. 
Signatura: 

IBAN ENTITAT SUCURSAL DC Nº COMPTE 

     


