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NOTA INFORMATIVA SOBRE O FONDO SOLIDARIO DE 

LIBROS DE TEXTO E AS AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS 

DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2019/2020 

O prazo está aberto ata o día 21 de xuño de 2019. 
 

 No DOG do día 20 de maio de 2019 publícase a Orde do 3 de maio de 2019 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 2019/20 (Código de 

procedemento ED330B). 
 

AXUDAS: 

 Para o alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria: Vale para adquisición de 

libros de texto e vale para material escolar 

 Para o alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria: Acceso ao préstamo de 

libros de texto do Fondo Libros e vale para material escolar 

REQUISITOS: 

 Ter unha renda per cápita familiar igual o inferior a 9000 euros anuais no exercicio 

2017. 

 Ter devoltos os libros adquiridos coas axudas do curso 18/19 (alumnado de 3º a 

6º). 

 Para o vale de material escolar: ter unha renda per cápita igual o inferior a 5400 

euros anuais. 

FORMA DE PRESENTACIÓN: 

 As solicitudes poderán realizarse a través da aplicación Fondolibros ou de forma 

manual na Secretaría do centro no horario establecido de atención do Equipo 

Directivo.  

 Presentarase unha solicitude única para todos os irmáns matriculados no mesmo 

centro. 
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DOCUMENTACIÓN: 

A documentación ten que reflectir a situación persoal, familiar e 

económica a 31 de decembro do 2017 
 

1. Anexo I debidamente cuberto 

2. Anexo II para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar. 

3. Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables a 31 de 

decembro de 2017. Nos casos nos que non se poida acreditar o número de membros 

computables a través do libro de familia, poderase empregar: 

 Sentenza Xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o aso, convenio regulador 

onde conste a atribución da custodia. 

 Certificado ou volante de convivencia 

 Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a 

familia. 

4. Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un 

órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 

5. Violencia de xénero: Acreditarase 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. 

6.Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada, 

no caso que corresponda. 

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou 

certificado do centro de menores para o alumnado en ttuación 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 e titores carezan de DNI e NIE. 

 

As Pontes, 21 de maio de 2019 

.        A dirección 

 


