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BANCO DE LIBROS DE TEXTO 
 

Estimadas familias: 
 

 Dende a ANPA queremos informarvos de que, a pesar de non poder contar coa colaboración 

do Concello, por causas alleas ó mesmo, imos levar a cabo o Banco de Libros de Texto (en adiante 

BLT), co fin de reutilizar os libros mercados polas familias, quedando excluídos os adquiridos a través 

do Fondo Solidario. 
 

 O BLT é un servizo solidario dirixido ó alumnado de 2º de E.P. a 6º de E.P. Non se adquiren 

dereitos polo feito de doar e non haberá fórmulas de reclamación. 
 

 Lembrade que os que tedes libros pertencentes ó BLT tedes que devolvelos. 
 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 
- A solicitude de inscrición no BLT irá a nome do pai/nai ou titor/a. 
- Por cada alumno/a haberá que entregar unha ficha de inscrición. 
- Os libros doados teñen que estar en bo estado de conservación e estar en vigor para o curso 

2017/2018. 
- O alumnado de 6º E.P. (que vaia cursar 1º ESO no I.E.S. David Buján para o curso 2017/2018)  terá 

que facer a inscrición e a doazón neste C.E.I.P., e será a ANPA a encargada de derivar a súa solicitude 

o I.E.S. David Buján, onde deberá recoller os libros nas datas que alí lle indiquen. 
- As persoas solicitantes, nunha soa solicitude, poderán doar cantos libros queiran, incluso varios 

cursos á vez, nembargantes tan só poderán solicitar un curso por inscrición. 
- No caso de que haxa máis libros doados que solicitudes, se repartirán a todas as persoas 

participantes. 
- No caso de que haxa máis solicitudes que libros doados, o reparto se fará a través dun programa 

informático basado na seguinte puntuación (agás 6º E.P. que se acollerá o método acordado no I.E.S. 

David Buján): 
 - 1 punto por cada libro doado 
 - 0,5 puntos por ser socio/a da ANPA 
 

DATAS 
- 26 (luns) de Xuño de 11h a 13h: inscricións e doazóns ó BLT, e solicitudes do alumnado excluído do 

Fondo Solidario. 
- 17 (luns) de Xullo de 11h a 12h: solicitudes do alumnado pertencente ó Fondo Solidario que non 

reciba todos os libros. 
- 18 (martes) de Xullo de 11h a 12h: recollida dos libros asignados. 
 

 

 

 

 

 


