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Instrucións para as familias e alumnado que supere o curso en xuño* 
* O alumnado que non supere o curso en xuño terá que entregar os libros das materias superadas o 25 de xuño e 
os das non superadas o mesmo día do exame de recuperación en setembro. 
Os demais trámites faraos na primeira quincena de setembro 

 

Alumnado:  2º - 4º ESO (no curso 08/09)  

 
Datas que debo facer? 

  

Antes do 20 de xuño Entregar no centro debidamente cuberto, o impreso de aceptación para participar no 

programa de gratuidade (foille entregado ao alumnado na segunda semana de xuño). 

25 xuño Entregar no Centro os libros usados durante este curso  – Aula Plástica de 9 a 13:30 h – 

 

Día da matrícula Recoller no centro:  

       3 exemplares do ANEXO I  

       Cheque compra 

 

Antes do 31 de xullo Presentar na libraría que libremente decida: 

        Os 3 exemplares do ANEXO I 

        Cheque de compra. 

 

A libraría terá que entregarlles un exemplar do ANEXO I debidamente cuberto. 
 

Antes 6 de setembro      Se a libraría ENTREGA os textos no centro, vostedes xa non terán que realizar ningunha 

xestión máis. 

 

Se a libraría NON ENTREGA os libros no centro terán que recollelos vostedes alí para 

logo entregalos no centro xunto cun exemplar do ANEXO I 

 

 
 

Alumnado: 1º - 3º ESO (no curso 08/09)  

 
 

Datas que debo facer? 
  
Antes do 20 de xuño Entregar no centro debidamente cuberto, o impreso de aceptación para participar no 

programa de gratuidade. 

Este impreso foille entregado ao alumnado na segunda semana de xuño. 

  

25 xuño Entregar os libros usados durante este curso no Centro – Aula Plástica de 9 a 13:30 h 

 

1ª quincena setembro O CENTRO entregará os libros de texto ao alumnado durante os primeiros días de clase. 

 

- Plan de gratuidade de libros de texto -  
Curso 08-09 


