
 

 

Asunto: Axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar e fondo 

solidario (Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, Orde 

do 12 de maio, DOGA do 19 de maio de 2020) 

Prazo de solicitude: ata o 19 de xuño (incluído) 

 

Estimadas familias:  

Recordámoslles que o alumnado usuario de fondo solidario, dadas as circunstancias actuais motivadas polo COVID-

19, terá de prazo para a devolución  dos libros ata o 7 de Xullo, co fin de incorporalos ao fondo solidario do centro, 

o que permitirá a súa reutilización nos seguintes cursos académicos.  

* En caso de non devolver os libros  no prazo sinalado e en boas condicións, o alumnado non podería acceder nin 

ás axudas de material nin ao fondo solidario. 

O alumnado con materias pendentes pode facer a devolución en Setembro. 

 

1. Material escolar.  

Alumnado de EP e ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros, 50 euros. 

2. Fondo solidario (3º EP, 4º EP e 3º ESO e 4º ESO) 

O reparto dos libros de texto do fondo solidario será por orde inversa ao da renda per cápita da unidade familiar 

(igual ou inferior a 6.000 euros 6 libros, superior a 6.000 e igual ou inferior a 10.000 euros 4 libros). O reparto terá 

lugar ao inicio do curso 2020/2021. 

* Recordamos que o alumnado de 5º EP, 6º EP, 1º ESO e 2º ESO utiliza EDIXGAL (libro dixital), polo que non 

participan no fondo nin nas axudas para adquirir libros de texto. 

3. Axudas para a adquisición de libros de texto (1º EP e 2º EP) 

A contía das axudas para a adquisición de libros de texto será de 210 euros para rendas inferiores ou iguais a 6.000 

euros  é de 140 euros para rendas superiores a 6.000 e iguais ou inferiores a 10.000 euros. 

 

Determinación da renda per cápita familiar 

Para determinar a renda per cápita familiar para o fondo solidario e as axudas para a adquisición de libros de texto 

e material escolar  terase en conta a situación persoal e familiar a 31 de decembro de 2018 e o exercicio fiscal de 

2018.   

 

 



 

 

 

Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda de 2018 para os efectos 

do cálculo da renda familiar sumarán os recadros 435 (base impoñible xeral) e 460 (base impoñible do aforro) da 

declaración. No caso de non presentar declaración, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios 

facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria. 

Dividirase a renda da unidade familiar entre o número de membros computables (proxenitores, fillos menores de 

idade, fillos maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, fillos solteiros menores de 25 anos 

que convivan no domicilio, proxenitores separados ou divorciados con custodia compartida, a persoa que por novo 

matrimonio ou unión de feito conviva coa persoa proxenitora). Os membros da unidade familiar con discapacidade 

igual ou superior ao 33% computan por dous. 

 

Documentación preceptiva 

Fotocopia do Libro de familia.  

Nos casos no que este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2018, achegar así mesmo a documentación 

pertinente (certificado de convivencia, etc). 

 

Aínda que a/o alumna/o teña previsto cambiar de centro para o curso escolar 2020/2021, se nos prazos de 

solicitude da axuda aínda non formalizou a matrícula no novo centro, deberá solicitar a axuda no centro de orixe. 

O vale que se entregue será válido para calquera centro sostido con fondos públicos de Galicia. 

No CPI de Castroverde teñen tres opcións para presentar as solicitudes: 

1. Por correo electrónico achegando  o ANEXO I e II cubertos e asinados e a documentación necesaria  (vale 

achegar foto ou pdf da documentación). Enviarán todo por correo electrónico a 

cpidecastroverde@cpidecastroverde.com 

2. Poderá facerse presencialmente no centro, entre o 8 e o 19 de xuño preferiblemente.  

3. 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.  Na maioría dos casos para poder facelo deste xeito deben ter a chave 365. 

Para calquera dúbida poden chamar ao 982870181. 

Para calquera dúbida ou aclaración quedamos á súa disposición no teléfono indicado. 

 

Reciban un cordial saúdo. 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpicastroverde/system/files/fondolibros.pdf
http://cpidecastroverde@cpidecastroverde.com/
https://www.edu.xunta.es/fondolibros
https://sede.xunta.gal/


 

 


