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CONVOCATORIA DO FONDO SOLIDARIO, AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ALUMNADO DE

PRIMARIA PARA O CURSO 2021/2022

Orden do 6 de maio de 2020, DOG, 20 de maio de 2021

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

· Poderá solicitala todo o alumnado de 3º, 4º, de primaria, (5º e 6º de primaria teñen EDIXGAL polo que sólo poden solicitar a axuda
de material escolar).

· Os libros adxudicaranse por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Esgotados os
libros disponibles no fondo, o Centro adquirirá os libros de texto necesarios para garantir a entrega de:

• 6 libros (renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €).

• 4 libros (renda per cápita superior a 6.000 € e inferior a 10.000 €).

ADQUSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA 1º E 2º DE PRIMARIA

• Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €: 210 €.

• Renda per cápita igual ou inferior a 10.000 €: 140 €

AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

· Poderá solicitado todo o alumnado de primaria con renda per cápita inferior a 6.000€. A axuda será de 50 €.

Para obtar a calquera destas axudas é imprescindible ter devolto os libros do dondo solidario ou os mercados coas axudas do
curso 2020/2021 (agás os textos de 1º e 2º de Primaria), incluíndo o material reutilizable adquirido coas axudas. No obstante
poden presentar a solicitude antes da devolución que farase cando o indique o seu titor/a.

SOLICITUDES:

1. A solicitude será única para todos os fillos e fillas e, de ser o caso tutelados que estean admitidos no mesmo centro
docente para o curso 2020/21. (agás para as solicitudes de material escolar de 5º e 6º de primaria, que deberán
presentar a solicitude por cada alumno).

2. Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o
curso 2021/22, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2020/21. Este centro rexistrará a
solicitude de maneira que acredite a súa entrada en prazo e remitiraa ao centro de destino en que o alumno resulte
admitido.

3. Poderán presentar solicitudes os país, nais, titores ou representantes legais do alumnado.

4. As solicitudes poderán obterse no centro, descargarse na súa páxina web, na sede electrónica da Xunta de Galicia

Https://sede.xunta.gal; no portal educativo http://www.edu.xunta.gal e nas dependencias da xefatura territorial da
Consellería de Cultura, Educación e O. U.

5. A solicitude deberá ser asinada polo pai, nai ou titor/a do alumno, e a súa presentación implicará que acepta as bases
da convocatoria, que cumpre os requisitos esixidos nela, que son certos os datos indicados e que se compromete a
conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros e o material reutilizable.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DO 21 DE
MAIO AO 22 DE XUÑO DE 2021 (ambos incluídos).

https://sede.xunta.gal/
http://www.edu.xunta.gal/


Rúa San José de Calasanz 5A
15008 A Coruña
ceip.alborada@edu.xunta.gal
881961192-881961191

Ceip Alborada

DOCUMENTACIÓN PARA A PRESENTACIÓN.

§ As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

1. Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar)

2. Copia do libro de familia onde figuren o alumno e demais membros computables da unidade familiar. Nos casos que que
non teñan libro de familia  ou este non reflicta a  situación en 31 de decembro de 2019 poderán acreditar o número de
membros utilizando entre outros, algún dos seguintes medios:

 1º Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do

menor.

 2º Certificado ou volante de convivencia.

 3º Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar no se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un
certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar  o alumno/s  e  todos os  familiares  que convivan en el,  ou un
certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

Outra documentción complementaria para casos de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un
órgano de non pertenza á Xunta de Galicia, situcións de violencia de xénero, incapacitación xudicial con patria potestade
prorrogada ou rehabilitada, alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65 %, alumnado en situación de garda ou
tutuela da Xunta de Galicia, etc., consultar a Orde do 3 de maio de 2019.

Achegaránse fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que reciba verifique a súa autenticidade.

IMPORTANTE:

-A documentación debe reflectir a situación persoal, económica e familiar a 31 de decembro de 2019.

- Renda per cápita- Para o cálculo da renda do 2019, sumaranse os recadros 435 (base impoñible xeral) e 460
(base impoñible de aforro) de todos os membros da familia que obteñan ingresos e dividiráse o resultado polo
número de membros da familia; cando non a presentase, sumaranse os ingresos netos obtidos durante o exercicio
2019.

- Axuda  para  adquirir  material  escolar-  Ademais  do  material  escolar  habitual  teñen  tal  consideración  os
caderniños das distintas materias (Activity Book de inglés, caderniño de Música, diccionarios,…).

A Coruña 21 de maio de 2021

A Directora,


