
 
 
 
 
 

 

Estimadas familias: 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de publicar a 

convocatoria que regula a participación no Fondo Solidario de Libros de Texto e a concesión de 

Axudas para Adquisición de Material Escolar para o vindeiro curso 2017/2018. 

 

PRAZO DE SOLICITUDE: do 23 de maio ao 23 de xuño de 2017. 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: deberá entregarse en soporte papel, preferentemente na administración 

do centro en que estea matriculado o alumno/a. 

IMPRESO DE SOLICITUDE: pódese recoller unha copia na Conserxería do centro. Tamén se pode 

descargala da páxina web ou na sede electrónica da Xunta de Galicia. 

 

IMPORTANTE:  Hai un único impreso de solicitude para as dúas axudas . A persoa solicitante 

presentará unha única solicitude onde incluirá os datos de todos os alumnos/as matriculados no 

centro para os que solicita as axudas.  

 

BENEFICIARIOS:  

FONDO LIBROS DE TEXTO:  Alumnado da ESO. Familias con renda per cápita igual ou inferior a 

9000€. 

AXUDAS ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR:  Alumnado da ESO. Familias con renda per cápita 

igual ou inferior a 5400€. 

 

 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS 

COAS AXUDAS DO CURSO 2016-2017 
Todo o alumnado beneficiario de axudas no curso 201 6-2017 ou participante no fondo solidario de 

libros de texto terá que devolver os libros mercado s con estas axudas ou os emprestados polo fondo o 

día de entrega de notas: mércores 28 de xuño.  Aqueles alumnos/as que deixen materias pendentes para 

setembro poderán quedar cos libros destas materias ata o 7 de setembro.  

NOTA IMPORTANTE:  A falta de devolución  dos libros é causa de exclusión  do fondo 

solidario de libros de texto e das convocatorias de axudas. Ademais, revisada a información das devolucións na 

aplicación Axudalibros, a Consellería iniciará un expediente de reintegro  da axuda concedida para todos 

aqueles casos nos que non conste a devolución dos libros adquiridos con cargo ao vale. 

                                                                                 Vigo, 22 de maio de 2017 

                               A Dirección 
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