
ANPA O TRISQUEL- CEIP CONCEPCIÓN ARENAL 
Marqués de Amboage, nº2 – 15006 A Coruña  
Móbil: 671 589 008 – Email: anpa@anpaotrisquel.es 
Web: www.anpaotrisquel.es 
 

 
BANCO DE LIBROS 

Prezadas familias:  
 
Desde a ANPA queremos informarvos de que imos abrir os prazos do BANCO DE LIBROS para o vindeiro 
curso 2021/2022. Ofrécese a todo o alumnado a partir de 3º de Primaria en adiante, que non sexa 
beneficiario, para o mesmo curso escolar, do Fondo Solidario de Libros de Texto da Xunta. 
 
DEVOLUCIÓNS 
O alumnado que foi no presente curso beneficiario do Fondo Solidario de Libros de Texto da Xunta, 
xestionado pola escola, deberá devolver os libros no centro.  
Os libros prestados por nos (levan o selo da ANPA) deberán ser entregados a nós. Esta recollida levarase 
a cabo no seguinte horario:  
 Lunes 21 de xuño:   De 9.20 a 11 
       De 17.30 a 18.30 
 Martes 22 de xuño: De 9.20 a 11 
En caso de non poder vir, por favor escribídenos ao correo anpa@anpaotrisquel.es e concretaremos 
unha cita.  
 
SOLICITUDES 
Nos mesmos días tamén podedes facer entrega, xa sexa presencial, no buzón da ANPA ou a través do 
correo electrónico, das solicitudes de préstamo de libros para o curso 2021/2022. A formulario 
podédelo descargar no blog, no apartado OTRAS GESTIONES, BANCO DE LIBROS ou coller os impresos 
no taboleiro da ANPA.  Non se admitirán solicitudes despois do 22 de xuño do 2021.  
Irémosvos informando a través do blog e do taboleiro de anuncios que libros se adxudicarán a cada 
solicitante, así como o día no que haberá que recollelos no mes de setembro.  
 
FIANZA 
Por cada solicitante pediremos unha fianza de 5€, a cal será devolta coa entrega dos libros ao remate do 
curso ou quedarase para o seguinte, en caso de seguir facendo uso deste servizo. Se os libros están en 
mal estado, non se fará a devolución dos cartos.  
Quedará excluído o alumnado que: 

- Que sexa beneficiario do Fondo Solidario da Xunta para o mesmo curso 
- Que non devolvera ou que entregara en mal estado os libros prestados 
- Quenes non estean ao corrente dos pagos de ARUME, das actividades extraescolares ou da 

ANPA 
A adxudicación dos libros farase segundo a seguinte orde de preferencia: 

- Socias/os da ANPA e donantes de libros 
- Donantes de libros 
- Socias/os da ANPA 
- O resto 

 
 
Moitas grazas. 
 
Saúdos,  
A Xunta Directiva 

mailto:anpa@anpaotrisquel.es
http://www.anpaotrisquel.es/
mailto:anpa@anpaotrisquel.es

