
 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA:  FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (3º, 4º, 5º, 6º de EP), AXUDAS PARA 

LIBROS DE TEXTO (1º e 2º de EP) E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR,  NO CURSO 2020-2021. 
 

A Consellería vén de publicar a Orde do 12 de maio de 2020. Esta orde ten por obxecto regular para o curso 2020/21 no ámbito dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos tres cuestións: O fondo solidario de libros 

(destinado ao alumnado matriculado en 3º,4º,5º e 6º de Ed. Primaria e ESO); a convocatoria de axudas para adquirir libros de texto 

(destinada ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Ed. Primaria) e as axudas para adquirir material escolar (destinadas ao alumnado 

matriculado en Ed.Primaria e Secundaria). 

1. Fondo solidario de libros de texto para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria.  

O alumnado beneficiario está obrigado a devolver os libros de texto prestados neste curso (2019/2020) polo centro do fondo solidario 

en bo estado. Prazo máximo para devolvelos o 7 de xullo. 

A falta de devolución dos libros implica que o alumnado quede fóra das axudas (do fondo solidario de libros e da axuda para a 

adquisición de material escolar).  

De forma voluntaria e solidaria, tamén se poderán entregar libros ao fondo de libros, aínda que non foran adquiridos co sistema de 

axudas. 

No vindeiro curso escolar 2020/2021, para os cursos 4º e 6º de primaria, manteranse os mesmos libros de texto do curso 2019/20. Os 

libros de texto de 3º e 5º de primaria teñen a posibilidade de cambiar. 

 
Presentación de solicitudes, forma, lugar e prazo. 

As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado matriculado ou que se vaia matricular no 

curso 2020/21.  

A solicitude é única, polo tanto deberá presentarse unha soa solicitude e nela xa se fai constar todos os fillos/as que están 

escolarizados no mesmo centro educativo, así coma o curso no que estará cada un deles. 

As solicitudes presentaranse no formulario normalizado (anexo I), que se lles facilitará na páxina web do centro, na secretaria ou no 

portal educativo www.edu.xunta.es/fondolibros, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación: 

 Preferiblemente: Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (xunto co Anexo II e a documentación requirida). 

https://sede.xunta.gal Utilizando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos na sede electrónica, incluído o 

sistema de usuario e a chave 365. 

 Presentación no centro educativo (debidamente asinado e coa documentación requirida, xunto co Anexo II). 

Documentación a presentar, se é o caso: 
 
1. . Libro de familia no que figuren todos os membros computables.  

No caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2018, non coincide coa reflectida no libro, terá que 

presentarse documento ou documentos acreditativos: 

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a atribución da custodia. 

- Certificado ou volante de convivencia. 

- Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do Concello, que acredite a situación familiar. 
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 Membros computables da unidade familiar: 

-   Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor/es do alumnado. 

-   Os fillos/as menores de idade non emancipados. 

-  Os fillos maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou   rehabilitada. 

-   Os fillos/as solteiros/as menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar. 

-   Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en 

común. 

-   A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa 

persoa proxenitora do alumno/a. 

-   Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que 

convivan con eles e que reúnan os requisitos anteriores. 

* Non terá a consideración de membro computable: 

-  A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida. 

-  O agresor nos casos de violencia de xénero. 

 

2. Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 

3. No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa (segundo o artigo 5 da Lei 11/2017 de 

27 de xullo). 

 
Prazo de presentación. 

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 19 de xuño de 2020. (Preferiblemente, facelo canto antes). A presentación da 

solicitude implicará que o/a solicitante acepta as bases da convocatoria, que reúne os requisitos esixidos nela e que son veraces os 

datos que constan na solicitude. Implica tamén, que se compromete a conservar en bo estado os libros de texto, e a devolvelos ao 

fondo solidario de libros de texto ao finalizar o curso 2020/21. 

Asignación dos libros.  

Unha vez realizada a solicitude, a aplicación informática asignará os lotes de libros de texto dispoñibles, comezando polas rendas per 

cápita inferiores e ata que se esgoten as existencias.  

Unha vez esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro adquirirá os libros de texto que sexan necesarios para garantir: 

Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000 € a 31 de 

decembro de 2018, corresponderalle 

6 libros 

Ao alumnado con renda per cápita familiar entre 6000 € e 10000 € a 31 de decembro 

de 2018, corresponderalle 

4 libros 

 
Resolucións finais. 

 A data fixada polo centro para a publicación das listaxes provisionais é o 10 de xullo. As persoas interesadas poderán 

reclamar nos dous días seguintes á publicación da listaxe provisional. A data fixada polo centro para publicar a listaxe 

definitiva é o 20 de xullo. Colgaranse na cristaleira do centro e na súa páxina web. 

 A entrega dos libros será a comezos do novo curso,  en setembro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Axudas para libros de texto 1º e 2º de Educación Primaria 

Presentación de solicitudes, forma, lugar e prazo.  

A presentación da solicitude como a documentación a presentar é a indicada no apartado 1 do documento. A solicitude é a mesma que 

no caso do fondo de libros para 3º, 4,º, 5,º e 6º de Primaria. No caso de irmáns no centro deberase presentar unha única solicitude 

cumprimentada cos datos de todos os alumnos/as do noso centro. 

Prazo de presentación. 

O prazo de presentación de solicitudes rematará o 19 de xuño de 2020. (Preferiblemente, facelo canto antes) A presentación da 

solicitude implicará que o/a solicitante acepta as bases da convocatoria, que reúne os requisitos esixidos nela e que son veraces os 

datos que constan na solicitude.  

Contía da axuda.  

Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000 € a 31 de 

decembro de 2018, corresponderalle 

210 € 

Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6000 € e igual ou inferior a 

10000 € a 31 de decembro de 2018, corresponderalle 

140 € 

 

Obrigas das persoas beneficiarias.  

As persoas beneficiarias deberán destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro. 

 

3. Axuda para adquirir material escolar.  

Outorgaráselle outra axuda de 50 € por alumno/a, a todas aquelas familias con alumando en educación primaria e/ou secundaria con 

renda pér capita familiar inferior ou igual a 6000 € a 31 de decembro de 2018 para adquirir material escolar. 

As familias con renda superior a 6000 € quedan excluídas do vale de material escolar. 

 
A Dirección do centro. 


