
 

 

 

 

Estimadas familias:  

A Consellería de Cultura, Educación e O. U. vén de publicar 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 escolares 

destinadas ao alumnado de Educación Primaria. (Orde 09/05/18-DOG 21/05/18) 

 Fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º de EP e 1º, 2º, 3º e 4º de Educación 

Secundaria): Poden solicitar todo o alumnado destes cursos, con independencia da renda per 

cápita; os libros dispoñibles repártense entre os admitidos por orde inversa á renda ata que se 

esgoten.  En todo caso recibirán:  

o 6 libros (renda per cápita igual ou inferior a 5.400 €) 

o 4 libros (renda per cápita igual ou inferior a 9.000 €) 

 Axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º de EP e EE) 

o Renda per cápita igual ou inferior a 5.400 €: 170 € 

o Renda per cápita igual ou inferior a 9.000 €: 90 € 

o Alumnado de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65%: 250 € 

 Axudas para adquirir material escolar (1º a 6º de EP, 1º a 4º de ESO e EE) 

o Renda per cápita igual ou inferior a 5.400 €: 50 € 

 

A solicitude será única para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 

2018/19 e irá acompañada da fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros computables 

(amosaráse tamén orixinal para a súa comprobación) ou certificado ou volante de padrón. Ambos 

documentos reflictirán a situación a 31 de decembro de 2016. Tamén se aportará calquera outra 

documentación acreditativa (certificado de discapacidade, violencia de xénero, sentencias xudiciais…) 

Na convocatoria actual as familias poderán, ademais, realizar a solicitude accedendo á aplicación 

Fondolibros, e unha vez teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de 

solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación: 

 Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentarannos no 

centro (debidamente asinados), xunto coa documentación. 

 Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia con Chave365 

O prazo para a súa presentación rematará o 22 de xuño de 2018 e para o cálculo da renda per cápita 

teráse en conta a renda 2016 (casillas 392+405). 

É requisito imprescindible para optar a estas axudas devolver os libros de texto de 3º, 4º, 5º e 6º 

adquiridos coas axudas para o curso 2017-18. Dita devolución realizaráse os días 20, 21 e 22 de xuño, 

aínda que a solicitude se debe presentar con anterioridade. 

NOTA: O centro vai participar na convocatoria para participar no proxecto  Educación Dixital (E-

Dixgal). No caso de ser seleccionado o centro, o alumnado de 5º de E. Primaría contaría cun 

ordenador e licencias dixitais para o desenvolvemento do curriculum polo que NON sería compatible 

co fondo de libros e  estaría excluído na participación no Fondo solidario de libros de texto aínda que 

tería dereito á axuda par adquirir material escolar.  

Agradecendo, coma sempre, a vosa colaboración. 

 

O Temple, 22 de maio de 2018 

Atte. A Dirección 
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