
BANCO DE LIBROS –Doazón material 
     

    

 
Apreciadas familias 
 
Xa estamos a rematar o curso e dende a ANPA Cobas gustaríanos facer unha 
petición de colaboración para o próximo curso 21-22. 
 

NOME: 
 

APELIDOS: 

CURSO QUE DOA  
 

Fai uns días informáronnos de que os libros de 3º e 4º de Educación Primaria 
ían  cambiar  nun prazo máximo de dous anos debido á entrada en vigor da 
nova reforma educativa. 
 

Consideramos que facer unha inversión económica para repoñer o Banco de 
Libros sería contraproducente polo pouco tempo de uso que terían os mesmos. 
Ese gasto destinariase  en inversións que beneficien ao conxunto dos nenos e 
nenas do cole. 
 

Este é o motivo polo que contactamos con vos, para pedirvos a vosa 
colaboración e se podedes,  doedes os libros destes cursos e así nos 
axudedes a cubrir as necesidades das familias estes dous anos. 
 
 
O prazo e forma de entrega será a seguinte: 
 

 Ata o 22 de Xuño na propia aula. 
 Dende o 23 ata o 30 de Xuño na conserxería do centro en horario de 

mañán. 
 
No caso de aceptar a doazón, sería preciso cubrir estos datos e deixar este 
papel cuberto cos libros que se doen. 
 
Unha vez rematado o prazo de entrega a ANPA encargarase de recollelos  e 
clasificalos para o seu posterior reparto. 
 
Un saúdo e moitas gracias de antemán. 
 
A directiva ANPA COBAS 
 

 
 

DATOS PAI/NAI/TITOR OU TITORA: 

 

NOME: 
 

APELIDOS: 

TELÉFONO: EMAIL: 
 

 
DATOS ALUMNA/ALUMNO: 

INDICAR LIBROS QUE DOA: 

L. CASTELLANA    L. GALEGA 

MATEMÁTICAS    C. NATURAIS 

 C.SOCIAIS    INGLÉS ( CLASS BOOK) 

 VALORES    RELIXIÓN 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS De acordo coa presente cláusula, a ANPA COBAS DO CEIP OS TILOS 
Solicita o seu consentimento a : 
 
BANCO DE LIBROS  (Nome e apelidos) 
___________________________________________________ 
 
Para o tratamento dos seus datos persoais segundo o disposto no artigo 6 do Regulamento  (UE) 2016/679 informándolle 

que o tratamento dos seus datos ten a súa base na SUA SOLICITUDE DE INCLUSION COMO USUARIO DO BANCO DE LIBROS  

 En cumprimento do artigo 13 do Regulamento Europeo de Protección de Datos informámoslle de que os seus datos serán 

incorporados ao sistema de tratamento DONACIÓN DE BANCO DE LIBROS e  que a finalidade desta recollida de datos de 

carácter persoal e “a xestión DO BANCO DE LIBROS”. 
 
Os seus datos non serán cedidos a terceiros 
 

Os datos  conservaranse  durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais 
 
Poderá exercitar os dereitos de OPOSICIÓN, ACCESO, RECTIFICACIÓN, LIMITACION, SUPRESION E PORTABILIDADE me-
diante escrito dirixido a Anpa Cobas do Ceip Os Tilos R/Ameneiro nº21, Urb. Os Tilos C.P. 15894 Teo A Coruña   acompañando 

fotocopia de DNI ou no seu defecto  documento que acredite a súa debida identidade . 
 
En ___________________ a _____________de _____________de 20___ 
 
ASINADO  (PROTECCIÓN DE DATOS BANCO DE LIBROS )                                                                  
Incluír número de DNI 
 


