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Estimado/a pai, nai ou titor/a: 
 É obxectivo da ANPA, igual que en anos pasados, organizar un banco 
de intercambio de libros de texto no que o alumnado que finalice un curso 
poida depositar os libros utilizados e recoller posteriormente os do curso que 
comezará en setembro, e tamén que os ceda solidariamente cando xa non os 
necesite. 
 Este ano, dado que hai fondo de libros no colexio, atenderemos en 
primeiro lugar, a aquel alumnado que non ten dereito ao préstamo da 
Xunta 
 Tendes que ter en conta o seguinte: 

• Os que recibiron os libros do banco do IES teñen obriga de 
entregarllos ao IES ( é o IES o que controla este proceso). 

• Os que recibiron os libros do banco da ANPA teñen obriga de 
entregalos na ANPA. 

• Para recibir os libros  da ANPA non se ten en conta outro criterio 
máis que o da dispoñibilidade dos mesmos, variando a cantidade 
en función aos libros que se entreguen. 

O proceso de recollida da ANPA é sinxelo: 
• Dende o 25 de xuño recollida de libros usados nunha bolsa e dentro a 

ficha que vai neste escrito, cubrindo unha ficha cos libros que se  
entregan e outra cos libros que se precisan. Estas bolsas coa ficha 
dentro serán entregadas no lugar que se indique no vestíbulo.  

• Os horarios de recollida serán, a maiores, durante a primeira quincena 
de xullo pola mañá, desde as 10:30. Se non houbera alguén da ANPA 
se entregarán en conserxería. 

• Unha vez realizados os lotes de libros para reutilizar de cada curso, 
convocarase aos anotados para entregalos. É importante que na 
matrícula permitades que a ANPA utilice o correo electrónico e un 
móbil para contactarvos. 

• Será condición para poder acollerse  a este programa ser socio da 
ANPA dado que se destinará unha parte da cota á reparación e, se fose 
o caso, á reposición de libros de texto máis solicitados a menor prezo 
que no mercado. 

• Asinarase un compromiso obligatorio de devolución dos libros en 
prefecto estado ou o seu PAGO/RESTITUCIÓN en caso de perda total 
ou de algún tomo, así mesmo os de 2º BAC farán un depósito de 20€  

    Saúdos. A Xunta directiva 
 
 
   COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN 
Eu...............................................................................nai/pai/tit@r legal do  
 
alumn@...............................................................................Curso................... 
 
Comprométome a devolver ou no seu caso restituir todos os libros que a 
ANPA me proporcione en perfecto estado, así como a entregar todos os 
tomos que os compoñan. 
 
 
 
Asinado.......................................................... 
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Esta ficha será entregada xunto cos libros que se entregan, ou ben metidos dentro da bolsa 
 
 
BANCO LIBROS DE TEXTO SOLIDARIO  Curso 2019/2020                Nº Lote 
 
Nome do pai/nai/titor:_________________________________________________________ 
 
Nome do Alumno/a. ___________________________________________Curso__________ 
 
Teléfono Fixo________________Teléfono móbil____________________________________ 
 

Correo Electrónico:______________________________________________________ 
 
LIBROS ENTREGADOS 
 

Numero 
Lote 

Materia Editorial Curso 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

MATERIAS QUE COLLEDES, ESPECIFICADE ABAIXO 
 
MARCAR Materia Curso 
 RELIXION  
 FRANCES  
 ALEMAN  
 MUSICA BILINGÜE  
 MATEMÁTICAS.(Poñede que tipo)   
   
   
   
   
   
   

PARA CUBRIR POR BENEFICIARIOS DE LIBROS DA XUNTA 
 

 BENEFICIARIO LIBROS DA XUNTA  NÚMERO DE LIBROS RECIBIDOS 
 
 

Ourense, a _________de_________________ de 2019 
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