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Estimadas familias, 
Un ano máis continuamos coa organización do Banco Préstamo de Libros de Texto, ao que vos 

animamos a colaborar e participar, en beneficio de todos. 
O proxecto, que conta coa autorización do Consello Escolar e Autoridades competentes, consiste 

na doazón voluntaria a esta asociación, por parte das familias, dos libros de texto que non vaian a utilizar 
e estean en condicións aceptables e vixentes para o seguinte curso.  

Este Banco de Libros vai destinado a 1º e 2º de Bacharelato, e subsidiariamente a ESO, 
principalmente aos que non teñan dereito ao préstamo de libros do Banco Solidario da Xunta de Galicia. 
Poderán participar todas as familias con aqueles libros que no formen parte do Banco de Libros da Xunta. 

Quen desexe beneficiarse do devandito programa, poderá solicitar os libros de textos que poida 
necesitar para o curso seguinte, e deberán firmar un compromiso de devolución. 

Xunto cos libros tedes que entregar o formulario que se adxunta, no cal se deberá reseñar os 
libros que se entregan e os que se solicitan. 

Os criterios para a asignación de préstamo dos libros establécense en base ás seguintes 
preferencias: 

1º.- Alumnos/as que entregaron libros para ser prestados e son socios da ANPA. 
2º.- Alumnos/as que entregaron libros para ser prestados e non son socios do ANPA. 
3º.- Alumnos restantes. 
Procurarase entregar lotes o máis completos posible aos alumnos/as encadrados nas dúas 

primeiras preferencias, en proporción ao número de libros donados. En todo caso, tratarase de garantir 
que conteñan polo menos un número de libros igual ao 50 % dos que entregou. En caso de existencias, 
repartiranse entre todos os solicitantes da forma máis equitativa posible, e os alumnos/as que sexan 
beneficiarios do programa de gratuidade da Xunta de Galicia, facilitaráselles únicamente aqueles libros 
que lle queden fóra do devandito programa. 

Está previsto facilitar unha axenda escolar para o curso 2018/19, subvencionada para os socios 
da ANPA e cun coste de 4,00 Euros para os non socios.  

ENTREGA E SOLICITUDE DE LIBROS:  
* Farase nas datas e horarios conforme ao calendario que publique o Centro. (estará no Instituto 

persoal da ANPA para recoller os libros e solicitudes). 
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