
 

 

 

 

 
AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2022/23 

(Orde do 29 de abril  de 2022 – DOG 18 de maio) 
 

1 Destinatarios:  
  Alumnado de Educ. Primaria e ESO.  

 

2 Requisitos: 

  Estar matriculado nun centro sostido con fondos públicos. 

  Ter unha renda per cápita igual ou inferior a 10.000 €. 
 

3 Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 
Ata o 22 de xuño de 2022, no centro educativo no que estea admitido-a 
/matriculado-a ou por vía electrónica nos formularios normalizados 
dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» 
(https://www.edu.xunta.es/fondolibros) ou a través da sede electrónica da 
Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. 

4 Documentación necesaria: 
 Impreso de solicitude (Anexo I e II) que se pode pedir no centro, 

descargala da web do centro ou da Consellería. 
 Fotocopia do libro de familia na que figuren todos os membros da 

unidade familiar ou, noutros casos, documento acreditativo. 
 No caso de discapacidade dalgún membro da unidade familiar, 

certificado do grao de minusvalía cunha porcentaxe igual ou superior 
ao 33%. 

 Outros supostos: documentación acreditativa. 
 

5 Contía das axudas  
a) 1º, 2º Educ. Primaria (Axudas Libros): 

 Renda per cápita no ano 2020 igual ou inferior a 6.000 € - bolsa 
de 210 € 

 Renda per capita no ano 2020 entre 6.000 € e 10.000 €  - bolsa 
de 140 €. 

         b) 3º, 4º Educ. Primaria (Fondo Libros): 

 Renda per cápita no ano 2020 igual ou inferior a 6.000 €- 6 libros. 

 Renda per capita no ano 2020 entre 6.000 € e 10.000 € - 4 libros. 
         c) Material escolar para primaria: 

 Renda per cápita no 2020 igual ou menor de 6.000 € - 50 €. 
(O alumnado de 5º e 6º de primaria tamén pode solicitar a axuda) 
 

Máis información na Secretaría ou na páxina web do centro:  
(secretaría > becas e axudas >libros e material) 

 

886151613 886151615 

https://www.edu.xunta.es/fondolibros
https://sede.xunta.gal/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceippontesampaio/taxonomy/term/227

