
Os libros teñen que estar en bo estado de conservación; polo que é fundamental que entre o 
alumnado, as familias e o profesorado, os coidemos e 
procuremos que se se faga un bo uso deles. Si entre 
todos facemos un uso responsable dos mesmos, 
darémoslles un maior valor social que beneciará á 
comunidade, e sentirémonos parte dun proxecto 
solidario e ecolóxico.
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As ANPAs, en colaboración 

co Concello de Cambre, 

poñen en marcha o Banco 

de Libros de Texto.

PARA PARTICIPAR

Nos CEIP,
Realizar a inscrición no servizo de banco de libros. Para iso tendes 

que cubrir unha cha que podedes descargar da páxina Web do 

concello ou recoller na conserxería do CEIP, e entregala no propio CEIP 

ou nas caixas de correo das ANPAs en horario escolar.

Os prazos de entrega da cha de inscrición e solicitude serán 

anunciados por cada CEIP a través dunha circular dirixida a todos os 

pais e nais dos centros durante o mes de xuño de 2014. A cha de 

inscrición entregarase xunto cos libros doados ao banco (recordade 

que haberá que entregar os libros doados polo "banco" no último ano).

A entrega dos libros doados realizarase no local de cada ANPA, cada 

centro anunciará as datas a través dunha circular (datas orientativas: 

entre os días 25 e 28 de xuño). Consulta os horarios.

A recollida de libros solicitados será no mes de xullo. Consulta as 

datas e horarios, xa que poden variar segundo o centro. 

Nos IES,
Realizar a inscrición no servizo de banco de libros. Para iso tendes 

que cubrir unha cha que podedes descargar da páxina Web do 

concello, ou recoller na conserxería do Instituto, a partir do 20 de xuño 

(poderá ser solicitada polo alumnado).

A cha de inscrición entregarase xunto cos libros doados ao banco 

(recordade que haberá que entregar os libros doados polo "banco" no 

último ano), a entrega realizarase no local habilitado para "o banco de 

Libros" na planta baixa do Instituto.

As datas e horarios de entrega e recollida dos libros indicaránse 

máis adiante, e variarán segundo o centro.

A recollida de libros solicitados será no mes de xullo.

Para máis información sobre datas e horarios, podedes acceder á 

páxina Web do concello, www.cambre.es; ou contactar coa ANPA.

POR QUE UN BANCO DE LIBROS?

Queremos reutilizar os libros de texto porque dándolles máis vida 

conseguiremos un maior aproveitamento dos materiais educativos.

Trátase dunha iniciativa que busca un mellor aproveitamento dos libros 

que ao nal do curso se atopen en bo estado, o que supón unha forma 

de aforro, e de cooperación entre as familias.

QUEN PODE BENEFICIARSE?
O Banco de Libros de texto de Cambre, aínda que pretende ofrecer alternativas ás necesidades da Comunidade Educativa –familias, alumnado, profesorado e centro-, está dirixido aos seguintes cursos:

CEIPs - de 3º a 6º de primaria
IES - de 1º a 4º da ESO e 1º e 2º de bacharelato

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