
 

  

 
 
 

CEIP Plurilingüe “O Mosteirón” 

Cod. Centro: 15032686 
Lg. Esperela, s/n 
15168 Mosteirón – Sada (A Coruña) 

T 881.880.973  FAX 881.880979 

ceip.mosteiron@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmosteiron/ 

 
ORDE do 6 de maio de 2021 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 destinadas ao alumnado matriculado 
en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes 

sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B). 
 
 
 
 

 Fondo solidario de libros de texto para o alumnado de 3º, 4º e 6º Educación Primaria. 5º De 
Ed. Primaria o vindeiro curso non usará libro de texto físico, senón que dixital.  

 Cambiaranse os libros de 3º e 5º de Ed. Primaria este curso escolar. 

 Axuda para adquirir libros de texto destinado a alumnado matriculado en 1º e 2º Ep. 

 Axudas para adquirir material escolar para todo o alumnado de Ed. Primaria. 
 
 
 

1. A asignación de libros de texto correspondentes aos cursos 3º, 4º, 5º e 6º de EP e a todos os cursos 
de ESO que estean dispoñibles no fondo solidario do centro efectuarase: 

a) Ao alumnado que participe no fondo solidario, por orde inversa á renda per cápita da unidade 
familiar, ata que se esgoten as existencias. 

b) Terá preferencia para esta adxudicación o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de 
Galicia ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda. 

Esgotados os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro docente adquirirá os libros de texto 
complementarios que sexan necesarios para garantir: 

a) Ao alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: seis (6) libros de texto. 

b) Ao alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: catro (4) 
libros de texto. 

c) Ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou 
superior ao 65 %: seis (6) libros, con independencia da renda. 

2. A contía das axudas para adquirir libros de texto será: 

a) Para o alumnado de 1º e 2º de EP: 

1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €. 

2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €. 

PARA QUEN? 

COMO SE REALIZAN AS ASIGNACIÓNS? 
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c) Para o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o importe da axuda será o 
maior correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda per cápita 
da unidade familiar. 

d) Para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, ao cal se refire a disposición 
adicional segunda desta orde: 

Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP: 

1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €. 

2º. Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €. 

 
 

1. Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da 
unidade familiar do exercicio fiscal 2019 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. 

2. A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros 
computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa 
reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas. 

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2018, 
sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se 
presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de 
Administración Tributaria. 

3. Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a 
renda per cápita da unidade familiar. 

 
 

 Do 21 de maio de 2021 ao 22 de xuño de 2021.  

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) 

dispoñible 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 presencialmente nos centros docentes ou en 

calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo 

común. 

RENDA PER CÁPITA 

SOLICITUDES- PRESENTACIÓN 
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 O alumnado de 6º EP presentará a solicitude no IES . AVISO DO CEIP PLURILINGÜE O MOSTEIRÓN: 

As solicitudes do IES entregaranas as familias, o alumnado do CEIP non pode ir ao IES a entregar 

ningún documento.   

 
 

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

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros 
computables da unidade familiar. 

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio 
regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. 

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos 
seguintes medios: 

1º. Certificado ou volante de convivencia. 

2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. 

c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido 
por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das 
formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento 
integral da violencia de xénero. 

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. 

f) 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. 

g) 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. 

 
 
 

 Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou 
recibido do fondo solidario no curso 2020/21.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 2021/22. 

DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE PRESENTAR 

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 
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 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 2021/22 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. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material 

escolar que necesite. 

 

 Listaxe provisional de alumnado beneficiario e non beneficiario de libros de texto: 2 de xullo. 

 Reclamacións:  5 e 6 de xullo.  

 Listaxe definitiva de alumnado beneficiario e non beneficiario de libros de texto - 12 de xullo. 
Publicado no taboleiro de anuncios do centro. Quen o faga pola chave 365 ou certificado dixital 
poderao consultalo telemáticamente. 
Non podemos dar información por teléfono, por protección de datos. (Artigo 13) 

 
 

DATAS PROPIAS DO CENTRO 


