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INFORMACIÓN  AOS  PAIS/NAIS SOBRE AS ORDES  DOS LIBROS DE TEXTO  

DOS  ALUMNOS/AS  QUE NO ANO ACADÉMICO 2015-2016 CURSARÁN  

PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL ou E.S.O.  
 

 
A Consellería ven de publicar as seguintes ordes: 
 

►Orde do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas 
ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria, 1º e 3º de educación secundaria 
obrigatoria ou educación especial. 
 

Requisitos: 
 a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado nos cursos obxecto desta convocatoria en educación primaria, 
educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, ou do alumnado previsto na disposición adicional primeira desta 
convocatoria, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, durante o curso escolar 2015/16.  
   Tamén poderá acollerse a estas axudas o alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, matriculado en 3º e 5º de primaria ou en 
2º e 4º de secundaria, que non empregue os libros de texto do curso no que estea matriculado. 

b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia.  
c) Para o alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria ter unha renda per cápita familiar igual ou 
inferior a 9.000 euros.  
d) Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2014/15. O prazo máximo para 
esta devolución será o 19 de xuño 2015.  
  

Prazo de presentación de solicitudes: 
              a) Para o alumnado de educación primaria e educación especial: un mes desde o día seguinte ao da publicación desta orde no 
                Diario Oficial de Galicia (1 de xullo). 

 

 

 

► Orde do 21 de maio de 2015 pola que se regula o fondo solidario de libros de texto destinado ao 
alumnado matriculado en 3º e 5º de educación primaria e en 2º e 4º de educación secundaria obrigatoria. 
 

Todos os centros docentes sostidos con fondos públicos deberán dispoñer dun fondo solidario de libros de texto, que estará 
integrado por:  
1. Todos os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2014/15, que o alumnado beneficiario está 
obrigado a devolver de acordo co artigo 14.d) da Orde do 28 de maio de 2014, pola que se convocaron as ditas axudas.   
2. Os libros de texto e o material didáctico vixente e útil voluntariamente cedido ao fondo.  
 

Requisitos: 
 a) Estar matriculado en 3º e 5º de primaria ou  2º e 4º de secundaria nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade 
Autónoma de Galicia, durante o curso escolar 2015/16.  
b) Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do curso 2014/15. 

 

Devolución dos libros de texto adquiridos con cargo ás axudas do curso 2014/15: 
 1. O alumnado deberá devolver os libros de texto adquiridos con cargo ás axudas do curso 2014/15 unha vez feitos os exames, 
e como máximo, o 19 de xuño de 2015. 
2. A falta de devolución dos libros de texto será causa de exclusión da participación no fondo solidario. 
 

Prazo de presentación de solicitudes:  Iníciase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e remata 
o 30 de xuño de 2015.  
A presentación da solicitude implicará que o/a solicitante acepta as bases da convocatoria, manifesta que reúne os requisitos 
esixidos nela e que son veraces os datos que constan na solicitude; que se compromete a conservar os libros de texto e 
material recibidos en bo estado, e a devolvelos ao fondo solidario de libros de texto ao finalizar o curso 2015/16.  
 

Asignación dos libros: 
1. O centro asignará o uso dos libros de texto dispoñibles por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar. Non 
obstante, o alumnado que estea en tutela ou garda da Xunta de Galicia e o que teña discapacidade igual ou superior ao 65 % 
terá preferencia para a adxudicación dos libros de texto.  
2. En caso de cambio de centro, calquera que sexa o motivo do traslado, o alumnado deberá devolver o lote de libros recibido; 
logo de presentación do documento de devolución, o centro de destino entregaralle os libros se os hai no seu fondo solidario.  
3. Así mesmo, no caso de novas incorporacións de alumnado unha vez iniciado o curso escolar, o centro entregaralle os libros 
se os hai no seu fondo solidario. 

 


