Bukatu da Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetan eta DBHko 1. mailan, eta pasa
den ikasturtean Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta DBHko 4. mailan
testuliburuak berritu ez zituztenak, testuliburuak berrerabiltzeko testuliburuen
Doakotasun Programak oro har ezartzen duen 5 urteko epea. Beraz, 2014-2015
ikasturtean aipatutako mailetako eta Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailetako
testuliburuak berrituko dira.

Oinarrizko irakaskuntzarako testuliburua finantzatzeari buruzko martxoaren
25eko 6/2008 Foru Legearen arabera, Programa mailegu sistemaren bidez eginen da eta
horri esker hurrengo ikasturteetan testuliburuak beste ikasle batzuek erabili ahal izanen
dituzte.

Hori hala izanik ere, Programan parte hartzeari uko egin nahi badiozu, idazki
honekin batera bidali den I. eranskina bete eta ikastetxean aurkeztu beharko duzu,
2014ko uztailaren 25a baino lehenago.

Programa kudeatzeko, ikastetxeak “bonuen” sistema aukeratu du. Ikastetxeak
bonu bat emanen dizu, Programari atxikitako saltokiren batean testuliburuak erosteko
erabili beharko duzuna.

Informazio gehiago nahi izanez gero, jo ezazue hurrengo egunetan abian izanen
den http://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/becas-y-ayudas/adquisicion-librosdetexto webgunera.

Eskerrik asko zuen lankidetzagatik.

Iruñean, 2014(e)ko ekainaren (e)an
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horri esker hurrengo ikasturteetan testuliburuak beste ikasle batzuek erabili ahal izanen
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Eskerrik asko zure laguntzagatik.
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