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As ANPAs, en colaboración
co Concello de Cambre,
poñen en marcha o Banco
de Libros de Texto.
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QUEN PODE BENEFICIARSE?

O Banco de Libros de texto de Cambre, aínd
a que pretende ofrecer
alternativas ás necesidades da Comunidade
Educativa –familias, alumnado,
profesorado e centro-, está dirixido aos segu
intes cursos:
CEIPs - de 3º a 6º de primaria
IES - de 1º a 4º da ESO e 1º e 2º de bach
arela

to

As ANPAs son as encargadas da xestión
do Banco de Libros desde cada
un dos seus centros educativos.

PARA PARTICIPAR
Nos CEIP,
banco de libros. Para iso tendes
Realizar a inscrición no servizo de
descargar da páxina Web do
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do CEIP, e entregala no propio CEIP
concello ou recoller na conserxería
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