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Estimados pais/nais: 

 

Informamos que xa poden solicitar a axuda de libros e material escolar. A solicitude está a vosa disposición 

na Secretaría do colexio, na páxina web, na aplicación “FONDOLIBROS” ou na sede electrónica 

procedemento ED330B. 

 

O prazo de presentación de solicitudes é dende hoxe día 22 de maio ata o venres 22 de xuño (inclusive) e 

a solicitude será única para todos os fillos do mesmo centro educativo se a presentan en papel. Pódese 

presentar na sede electrónica ou directamente na aplicación FONDOLIBROS (os interesados preguntar en 

SECRETARÍA) 

 

Axuda para libros: 

 O alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria terá dereito a adquisición de vales para a compra de 

libros (que non se poderán comprar ata setembro). O importe será de 90 € (renda per cápita >5.400 € e < 

9.000 €) ou de 170 € (renda <5.400 €) 

 O alumnado de Educación Especial ou con discapacidade igual ou >65% terá dereito a vales para a 

compra de libros por importe de 250 € con independencia da renda. 

 O alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria terá dereito a axuda do fondo solidario de libros do 

propio centro. Teñen preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da xunta de Galicia ou 

cunha discapacidade igual ou > 65 % (con idependencia da renda). O resto de alumnado irá por orde 

inversa (de menor a maior importe) á renda per cápita da unidade familiar (ata que se esgoten as 

existencias) 

 Esgotados os libros do fondo, o centro pode adquirir libros de texto complementarios e garantindo o 

seguinte:  

o Alumnado con renda per cápita <5.400 € (teñen dereito a 6 libros de texto) 

o Alumnado con renda per cápita >5.400 € e < 9.000€ (teñen dereito a 4 libros de texto) 

o Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade 

igual ou > 65% (teñen dereito a 6 libros de texto con independencia da renda) 

 Os alumnos de 5º e 6º de Educación Primaria non teñen dereito  porque o centro está incluído no 

proxecto E-DIXGAL , salvo os alumnos con necesidades específicas de apoio educativo ou con 

discapacidades > 65% 
 

Axuda para material escolar: alumnado matriculado en educación primaria con renda per cápita 

familiar igual ou < a 5.400 €. O importe desta axuda será de 50 €. O alumnado de educación especial, 

tutelado pola Xunta ou con discapacidade igual ou > 65 % será beneficiario desta axuda con independencia 

da renda.. 

 

Cómo calcular a renda per cápita da unidade familiar: o exercicio fiscal é o de 2016 (renda presentada 

no ano 2017). O importe é o resultado de sumar as casillas número 392 + 405 e dividir polo número de 

membros da unidade familiar. 

 

Cómo se computa a unidade familiar: Situación a 31 decembro de 2016 forman parte da unidade 

familiar os pais non separados/divorciados (ou separados/divorciados pero con custodia compartida), fill@s 

menores non emancipados, fill@s menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar, fill@s maiores de 

18 con discapacidade e a persoa que con motivo de novo matrimonio ou convivencia viva no domicilio 

familiar coa persoa proxenitora d@ alumn@. 

 

Documentación: copia do libro de familia + certificado de convivencia a 31 de decembro de 2016 + 

sentenza xudicial de separación ou divorcio, violencia de xénero, certificado grado de discapacidade, 

resolución de tutela xudicial, resolución incapacitación patria potestade (toto isto de ser o caso).  Hai que 

entregar copia e orixinal para poder compulsar. 

 

Quedarán excluídos das axudas aqueles alum@s que non devolvan os libros adquiridos coas axudas do 

curso 2017/18 (ou os devolvan en mal estado e non os repoñan). O prazo é ata o 22 de xuño  

 

O alumnado de 6º de Ed. Primaria que pasa para o Instituto presentará alí a solicitude. 

 

A Dirección                             Cedeira, 22 de maio de 2018 
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