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BANCO DE LIBROS DE TEXTO  

 

 
 Coa finalidade de minimizar o impacto nas economías das familias e favorecer o uso 
responsable, racional, social e solidario dos libros de texto, a Dirección e a ANPA do Colexio 
queremos, coa vosa colaboración, por en marcha un banco de libros de texto.   
O sistema proposto é o seguinte: 
 

1. O alumnado participante  será o que termina 3º- 4º -5º ou 6º de Primaria,  e deixará os 
seus libros de texto na clase o xoves 19 ou venres 20 de xuño, recibindo a cambio unha 
tarxeta que  o acredita como doante, e que deberá presentar se quere participar como 
beneficiario. 

2. Os días 25 e 26 de xuño realizaremos no Colexio o reparto gratuito dos libros de texto 
doados. Poderá participar o alumnado que no curso 2014-15 estea matriculado en 3º, 4º, 
5º, ou 6º de Primaria seguindo esta orde e criterios: 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NORMAS XERAIS 

 
- A participación nesta iniciativa é totalmente libre e voluntaria 
- Pódese participar como doante e/ou como beneficiario 
- Os libros doados non poden ser reclamados 
- Os libros de texto doados deben estar nun estado que permitan a súa normal utilización 
- Os beneficiarios comprométense a devolver os libros ao final do curso 14-15 

 
 
 Queremos animarvos a participar, e tamén pedir a vosa colaboración e a dos vosos fillos-as, 
tanto no proceso da entrega como da recollida. E xa por último, agardamos a vosa comprensión 
polos posibles fallos e desaxustes que teñamos durante a posta en marcha desta iniciativa. 
 
Recibide un cordial saúdo 
 
                                    A Coruña, a 13 de xuño de 2014 
 
 
 
     A ANPA     A DIRECCIÓN 
 
 
 

Mércores 25 de xuño 

Reparto de libros de 3º e 4º EP 

Xoves 26 de xuño 

Reparto de libros de 5º e 6º EP 

� De 10 a 11h os doantes que non solicitasen as axudas da Xunta 
� De 11 a 12h os doantes que solicitaron as axudas de ata 90 € 
� De 12 a 13h os non doantes que non solicitaron axudas da Xunta 
� De 13 a 14h os non doantes que solicitaron as axudas de ata 90 € 



 
 
 

            
 
 


