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PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR  
2019/2020 (DOG do 20.05.2019) 
 
O prazo é dende o día 21 de maio de 2019 ao 21 de xuño de 2019. 
A solicitude poderá recollerse na secretaría do centro ou acceder a solicitude a través da páxina web do CEIP O Couto ou na aplicación Fondolibros 
(www.edu.xunta.es/fondolibros). 
As persoas solicitantes presentarán a solicitude e orixinal e copia do Libro de Familia e a documentación que corresponda, se é o caso, na secretaría do 
centro onde onde vai cursar os estudos durante o ano académico 2019/2020. 
 
DATOS ECONÓNICOS: 
Renda percápita correspondente ao exercicio fiscal do ano 2017. 
Sumaranse as casillas 415+435  da renda da unidade familiar e dividirase entre o número de membros computables. 

 

Modalidade axuda Destinatarios Umbrais renda Axuda Outros requisitos Documentación 
Fondo solidario libros 
texto 

3º,4º,5º,6º Primaria >5.400€ e <=9.000€ 4 ou 6 libros  
Ter devolto en bo 
estado os libros de 
texto recibidos do 
fondo solidario no 
curso 2018/2019 
 

 
Segundo o caso, a 
indicada na Orde da 
convocatoria e na propia 
solicitude. Orixinal e copia. 

Fondo solidario libros 
texto 

3º,4º,5º,6º Primaria <=5.400€ 6 libros  

Adquisición libros 
texto 

1º e 2º Primaria >5.400€ e <=9000€  90€ 

Adquisición libros 
texto 

1º e 2º Primaria <=5400€ 170€ 

Material escolar 1º,2º,3º,4º,5º e 6º Primaria <=5.400€ 50€ 

 
FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO (3º,4º,5º E 6º PRIMARIA) 

 Publicación das listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluída o 11 de xullo de 2019 

 Presentación de reclamacións contra as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e exlucídas o 12 e 15 de xullo de 2019. 

 Publicación das listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas o 19 de xullo de 2019. 
 
DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE FONDO SOLIDARIO NO CURSO 2018/2019 
O prazo máximo para devolvelos será o día 21 de xuño de 2019. 

http://www.edu.xunta.es/fondolibros

