
 
FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (3º, 4º, 5º e 6º E.P), E AXUDAS PARA ADQUIRIR 

LIBROS DE TEXTO (1º e 2º EP) E MATERIAL ESCOLAR (EP) – CURSO 2019/2020 
 

Estimadas familias; 

Mediante a presente se lles comunica que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, 

mediante a Orde do 3 de maio de 2019, establece para o vindeiro curso 2019/2020: 

 AXUDAS DE LIBROS DE TEXTO  para o alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria. 

 FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO para o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación 

Primaria. 

 AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR (Toda Educación Primaria). 

 

CONTÍA DA AXUDA PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO 

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400 euros  170 euros 

Renda per cápita familiar superior a 5400 e inferior a 9000 euros  90 euros 

Alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65%  250 euros 

Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia  170 euros 

Alumnado con NEAE que non poida usar libros adecuados de ningún curso 170/90 euros 

 

CONTÍA DA AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR 

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5400 euros 

 50 euros Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia 

Alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65% 

Requisitos e obrigas dos beneficiarios: 

 Devolver en bo estado os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para 

libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2018/19. Está excluído desta obriga o 

alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP, o alumnado de EE ou 

cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, e o alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo a que se refire a disposición adicional segunda, sempre que os libros ou o material adquirido 

non se poidan reutilizar. A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou 

de calquera outro, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para 

adquirir libros de texto e material escolar no curso 2019/20. 

 Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou 

adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2019/20 e devolvelos ao rematar este, en 

xuño ou setembro, segundo o caso. 

 Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro en que estea 

matriculado o alumnado, e o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite. 

 Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 

Galicia. 

  

 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FP 
CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón 

 
Rúa da Escola, s/n 
36450 Salvaterra de Miño 
Tfno.: 886 110 717  Fax: 886 110 720 
e-mail: ceip.infante.felipe@edu.xunta.es 

 



 

Presentación das solicitudes: 

 Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que previsiblemente vaia 

cursar 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º de Educación Primaria. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta 

de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva 

en acollemento familiar. 

 A solicitude será única para todos os fillos ou tutelados que estean admitidos no mesmo centro, e nela 

especificarase o nivel de estudos que espera realizar no curso 2019/20. No caso de que a solicitude se tramite por 

vía electrónica será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno. 

Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para 

o curso 2019/2020, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2018/19. 

 As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, nos formularios normalizados dispoñibles na 

aplicación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de 

Galicia, https://sede.xunta.gal 

 Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de xeito presencial no centro ou en calquera dos lugares e 

rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 

 Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura 

admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave 365 

(https://sede.xunta.gal/chave365). 

 Para a presentación presencial, as familias interesadas en solicitar a axuda poderán descargar o formulario na web 

do centro, na aplicación “fondolibros” ou recollelo na secretaría do centro e presentala, debidamente 

cumprimentada, xunto coa documentación necesaria. O centro tamén poderá xerar solicitudes unha vez 

introducidos os datos. 

 O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 21 de xuño de 2019. Non obstante, o centro solicita, de ser 

posible, entreguen a solicitude antes do día 14 de xuño en horario de luns a venres de 09.00 a 11.00 horas para 

poder axilizar o proceso e diminuír o tempo de espera das familias. 

Documentación que se debe achegar xunto coa solicitude (anexo I): 

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

 Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro 

de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2017, 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/a 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 non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 

desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e 

todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite 

a situación familiar. 

 Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia, só no caso de que a 

discapacidade fora recoñecida por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.  

 Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar. 

 Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. 

 Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro 

de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.  

 Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano 

equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de 

DNI e NIE. 

A documentación complementaria (que acompañe á solicitude) presentarase preferiblemente por vía 

electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. 

Excepcionalmente, a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da 

copia electrónica presentada. 

As persoas interesadas deberán achegar os documentos orixinais ou copias cotexadas. Cando a 

documentación se presente no centro docente, achegaranse fotocopias e os respectivos orixinais, para 

que a persoa que a reciba verifique a súa autenticidade. 

  

https://www.edu.xunta.es/fondolibros
https://sede.xunta.gal/
https://sede.xunta.gal/chave365


 Cando NON autorice a consulta telemática, deberá aportarse tamén a seguinte documentación: 

 DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar. 

 Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na súa falta, certificado tributario de 

imputacións (exercicio 2017) de todos os membros computables da unidade familiar. 

 E de ser o caso, certificación correspondente ao grao de discapacidade ou percepción de pensión:. 

Determinación da renda do exercicio fiscal 2017:  

A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a suma das rendas do exercicio fiscal 

2017 de cada un dos membros computables da familia entre o número de membros computables, tendo 

en conta que computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 

33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de 

total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas. 

o Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 

2017, para os efectos do cálculo da renda familiar sumaranse os recadros 415 (base impoñible xeral) 

e 435 (base impoñible de aforro) da declaración. 

o En caso de que non a presentasen, teranse en conta os datos tributarios facilitados pola Axencia 

Estatal de Administración Tributaria. 

o Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a 

renda per cápita da unidade familiar. 

Membros computables da unidade familiar: 

 Terán a consideración de membros computables da unidade familiar: 

 Os pais non separados legalmente nin divorciados e se fora o caso, o titor ou titores do 

alumnado. 

 Os fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración 

que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou 

preadoptivo legalmente constituído. 

 Os fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria 

potestade prorrogada ou rehabilitada. 

 Os fillos e fillas solteiros 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 co proxenitor/a do alumnado, agás nos casos de custodia compartida. 

 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 do punto anterior. 

 Non terá a consideración de membro computable. 

 A persoa proxenitora que non conviva co alumno nos casos de separación legal pu divorcio, 

agás no caso de custodia compartida. 

 O agresor nos casos de violencia de xénero. 

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de 

decembro de 2017, agás no relativo á violencia de xénero que se aplicará o disposto na lexislación 

específica. 

INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O FORMULARIO: 
Datos da persoa solicitante: Pai/nai/titor(a) legal do alumnado que conviva con este. 
Datos do alumnado: Alumnado que prevea estar matriculado nos cursos de 1º a 6º de Educación 
Primaria no curso 2019/2020 no CEIP Infante Felipe de Borbón. 
Membros computables da unidade familiar: restantes membros da unidade familiar que non 
figuren na primeira páxina da solicitude. 
Sinatura da persoa solicitante: Sinatura do pai/nai/titor(a) legal que apareza na primeira páxina da 
solicitude. 
Anexo II: Todos os membros da unidade familiar excepto o solicitante, incluído o alumnado para o 
que se solicite a axuda. No caso de menores de idade deberá asinar o pai, nai ou titor/a, NUNCA o 
menor de idade. 
No caso de que algún membro da unidade familiar posúa unha discapacidade recoñecida pola Xunta 
de Galicia ou cobre unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, 
deberá cubrir tamén o último recadro.  



PRAZOS 

*Os días 4 e 5 de xuño o horario de presentación de solicitudes no centro será de 11.50 a 13.50, e o 10 de 

xuño é festivo local en Salvaterra polo que o centro permanecerá pechado. 

*De non poder acudir no horario fixado, chamar á secretaría do centro para marcar cita noutro horario. 

 

Horario de devolución dos libros de texto do curso 2018/2019: 

Curso Mañá Tarde 

3º Ed. Primaria 11 de xuño 9:00 a 11:00 

12 de xuño de 16:00 a 18:00 
4º Ed. Primaria 12 de xuño 9:00 a 11:00 

5º Ed. Primaria 13 de xuño 9:00 a 11:00 

6º Ed. Primaria 14 de xuño 9:00 a 11:00 

A devolución deberá realizala a nai, pai ou titor/a legal do alumnado e os libros de texto deberán ser 

devoltos en bo estado de conservación. De non poder asistir no horario sinalado deben contactar coa 

secretaría do centro á maior brevidade para fixar outro día de entrega.  

A falta de devolución dos libros de texto, sexan do curso inmediato anterior ou de calquera outro, será 

causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e 

material escolar no curso 2019/20. 

 

AVISO IMPORTANTE: Non se poderá entregar ningunha solicitude despois do 21 de 
xuño. 

A PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE IMPLICARÁ QUE O SOLICITANTE ACEPTA AS BASES DA 

CONVOCATORIA, MANIFESTA QUE REÚNE OS REQUISITOS EXIXIDOS NELA E QUE SON 

VERACES OS DATOS QUE CONSTAN NA SOLICITUDE, QUE SE COMPROMETE A CONSERVAR 

OS LIBROS DE TEXTO E O MATERIAL REUTILIZABLE EN BO ESTADO E A DEVOLVELOS AO 

FINALIZAR O CURSO 2019/2020. 

As resolucións publicaranse na web do centro: www.edu.xunta.es/centros/ceipinfantefelipe/ 

Este documento ten carácter unicamente  informativo, a Orde pola que se regula a participación 

no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e 

material escolar estará dispoñible para a súa consulta na secretaría do centro, na web 

www.edu.xunta.es/fondolibros e na web do centro. 

En caso de dúbidas póñanse en contacto co centro no teléfono 886110716 en horario de 9.00 a 11.00 
ou de 12.00 a 13.50 horas. 

 
A DIRECCIÓN 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

(preferentemente antes do 14 de xuño) 

Ata o 21 de xuño 

(9.00-11.00 horas)* 

PUBLICACIÓN DE LISTAXES PROVISIONAIS 8 de xullo 

RECLAMACIÓN SOBRE AS LISTAXES PROVISIONAIS 9 e 10 de xullo 

PUBLICACIÓN DE LISTAXES DEFINITIVAS 11 de xullo 

ENTREGA DE LIBROS AOS BENEFICIARIOS 

Se publicará a data de 
entrega o 8 de xullo coa 
publicación das listaxes 

provisionais 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipinfantefelipe/

