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               Estimadas familias, con motivo da próxima finalización do curso escolar, queremos comunicarvos que 
un ano máis continuamos coa organización do Banco Préstamo de Libros de Texto, que foi creado no ano 2012, 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. Invitámoste a entregar os que xa non precises e solicitar 
os do vindeiro curso. 

 Xunto coa matrícula  tedes que entregar o formulario que se achega, cos libros que  se solicitan, 
máis tarde dese día non se recollerán as solicitudes. 

 Cando facemos entrega dos libros tamén entregamos dúas follas, debedes comprobar que non 
teña erros e devolver a Anpa unha delas, asinada pola persoa responsable do alunado. 

 Os libros serán entregados a Anpa na medida do posible, pero se tedes que deixalos na 
conserxería, poñédelle (nome, apelidos e curso do/a alumno/a) para evitar reclamacións. 

 Os libros serán devoltos cando finalice o curso (menos os de 2º de bacherelato que o farán ao 
terminar a ABAU). Se algún/ha alumno/a repite curso deberá devolverlos igualmente, sé lle 
quedase algunha pendente para setembro deberá comunícalo a Anpa para quedarse cós libros 
desa asignatura  para poder estudar, devolvendo éstes despois do exáme. 

 Os alumnos/as de 2º de bacherelato pediráselle una fianza de 20€ por libro, para favorecer a 
devolución dos mesmos, a cal lle será devolta una vez recollidos  os libros prestados. 

 Alumnado que lles falte algún libro deberán repoñelo ou no seguinte curso daránselle dous 
libros menos por libro non entregado. Pregamos coiden os libros e os forren para que o próximo 
alumnado poida utilizalos en bo estado. 

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

 1º Socios (Tendo preferencia os que doan libros para ser prestados). 

 2º Non Socios que doan libros. 

Procurarase entregar lotes o máis completos posible seguindo os criterios. Tratarase de garantir que          
conteñan polomenos un número de libros igual ao 50% dos que entregou e dependendo das existencias. 

 

Devolución dos libros: Farase nas datas e horarios conforme ao calendario que publique o centro. 

( Estará no Instituto personal da Anpa para recoller os libros) 

Pontevedra,  22  de Xuño de 2021 
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