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INSTRUCCIÓNS PARA A DEVOLUCIÓN LIBROS TEXTO E ORDENADORES  
CURSO 2019-2020 

 

INSTRUCCIÓNS XERAIS: 

a) A devolución de libros de texto dos cursos de ESO e BAC, e de ordenadores Edixgal de 
2º ESO, realizarase os días 25, 26 e 29 de xuño e 1 de xullo, nos horarios asignados a 
cada grupo, expostos máis abaixo. 

b) Xunto a cada lote de libros achegarase a folla de aceptación de préstamo que foi 
entregada ás familias en setembro, indicando na mesma cun X os libros devoltos. Esta ficha 
deberá quedar encima de cada lote de libros. 

b) Os ordenadores Edixgal dos alumnos de 2º ESO entregaranse xunto co cargador e a 
funda. Comprobarase que todos os ordenadores funcionan e están en perfecto estado no 
momento da devolución.  

d) Os alumnos que leven algunha materia pendente para setembro, NON terán que 
devolver o libro correspondente a esa materia ata o mes de setembro. Neste caso deben 
indicar na folla de préstamo, na casiña do libro non devolto, a indicación “pendente 
setembro”. 

Así mesmo, os alumnos de 2º ESO con materias Edixgal pendentes para setembro non 
terán que devolver o ordenador en xuño. A entrega realizaríase en setembro sempre e 
cando non repitan curso. 

e) Tamén terán que facer entrega dos ordenadores prestados polo centro na etapa do 
confinamento todos aqueles alumnos beneficiarios dos mesmos no mesmo horario asignado 
para a devolución de libros de cada grupo, excepto os alumnos de 2º BAC,que poderán 
facelo ao longo de mes de xullo. 

f) A recollida de libros e ordenadores realizarase na aula 119.  

g) O proceso de recollida debe garantizar as normas de seguridade sanitaria. A devolución 
realizarase de un e un, respectando os turnos de chegada, e esperando fora se fose 
preciso, no caso de coincidir varias persoas ao mesmo tempo.  

h) Unha vez devoltos, os libros non se poden manipular e deben permanecer en cuarentena. 
Polo tanto a entrega de libros do fondo para o curso 2020-2021 realizarase en setembro, 
con data por determinar. Atentos as instrucións de entrega que se publicarán na web. 

i) As familias terán que preocuparse de borrar os libros se están escritos, telos forrados e en 
bo estado de conservación. .No caso de perda dun libro, as familias terán que repoñelo 
mercando outro. 

j) Todas aquelas familias que comprasen libros de texto, e xa non os necesiten, se o teñen a 
ben, poden doar voluntariamente os libros para o fondo. Se é o caso, traerían os libros 
respectando os horarios asignados a cada grupo para a recollida. 
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HORARIOS RECOLLIDA CURSO-GRUPO 

 
 

1º ESO A XOVES, 25 XUÑO,     9:00-10:30 H 

1º ESO B XOVES, 25 XUÑO,   10:30-12:00 H 

1º ESO C XOVES, 25 XUÑO,   12:00-13:30 H 

2º ESO A / PMAR VENRES, 26 XUÑO,   9:00-11:00 H 

2º ESO B VENRES, 26 XUÑO, 11:00-13:00 H 

3º ESO A / PMAR LUNS, 29 XUÑO,        9:00-10:00 H 

3º ESO B LUNS, 29 XUÑO,      10:00-11:00 H 

4º ESO A LUNS, 29 XUÑO,      11:00-12:00 H 

4º ESO B LUNS, 29 XUÑO,      12:00-13:00 H 

1º BAC MÉRCORES, 1 XULLO 9:00-11:00 H 
 
- Rógase respectar na medida do posible os horarios asignados a cada grupo. 
 
- Para todas aquelas familias que por motivos de traballo ou persoais non podan acudir ao 
centro en horario de mañá, ampliarase o horario de recollida, sempre con CITA PREVIA, os 
días: 
 
 XOVES 25 e LUNS 29 XUÑO de 18:00 a 20:00h 

 
 
ALUMNOS 2º BAC 
 

Os alumnos de 2º BAC beneficiarios do préstamo interno de libros e de ordenadores do 
centro, poderán facer a devolución ao longo do mes de xulio, despois das EBAU. 

No caso dos alumnos que decidan doar os seus libros de texto, tamén os traerían nas 
mesmas datas. 

 

Agradécese especialmente a doazón dos libros de 2º BAC 


