Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar 2020/21 (DOG do 19.5.2020)
Solicitude

Preferible por vía electrónica en https://www.edu.xunta.es/fondolibros/ ou https://sede.xunta.gal/ ou presencialmente na secretaría do centro
Do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020, ambos incluídos
Prazos
O alumnado que repita 4º ESO no curso 2020/21 ou o que non obteña praza na FP Básica poderá presentala no prazo dun mes dende a
formalización da matrícula
As persoas solicitantes presentarán a solicitude preferiblemente por vía electrónica ou, excepcionalmente, de forma presencial, xunto co orixinal e
a copia do Libro de Familia e a documentación que corresponda, se é o caso, na secretaría do centro onde vaian cursar estudos durante o ano
Presentación académico 2020/21.
O alumnado que presentou unha solicitude de admisión noutro centro, presentará a solicitude no centro no que está actualmente matriculado (a
listaxe definitiva de admitidos publicarase o 26 de xuño). De cambiar de centro a súa solicitude enviarase a este.
Datos económicos
Renda per cápita
Modalidade da axuda
Fondo solidario de
libros de texto
Material escolar

Renda per cápita correspondente ao exercicio fiscal de 2018
Suma das rendas da unidade familiar dividida entre o número de membros
Destinatarios

Umbrais xerais de renda

1º , 2º 3º e 4º ESO

≤ 6.000 €
> 6.000 € ≤ 10.000€

1º, 2º, 3º e 4º ESO

≤ 6.000€

Axuda
6 libros
4 libros
50 €

Casillas da Declaración da Renda 2018

Outros requisitos de carácter xeral
Ter devolto e en bo estado os libros de
texto recibidos do fondo solidario no
curso 2019/20.

435+460

Documentación
Segundo o caso, a indicada
na Orde da convocatoria e na
propia solicitude.
Orixinal e copia

Fondo solidario de libros de texto (1º, 2º, 3º e 4º ESO) A PUBLICACIÓN DAS LISTAXES SERÁ ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE NO TABOLEIRO INTERIOR DO CENTRO
-

Publicación da listaxe de solicitudes con deficiencias ou falta de documentación: 22 de xuño de 2020
Emendas á listaxe de solicitudes con deficiencias ou falta de documentación: do 22 de xuño ó 3 de xullo de 2020
Publicación das listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas: 10 de xullo de 2020
Presentación de reclamacións contra as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas: 13 e 14 de xullo de 2020
Publicación das listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas 14 de setembro de 2020
A partir do 16 e antes do 25 de setembro de 2020 entregaráselles ao alumnado, cuxas solicitudes foron admitidas, o número de libros que lle correspondan
en función da renda per cápita.
Xunto cos libros de texto achegaráselles o documento de entrega. Este documento, unha vez asinado pola persoa solicitante será entregado na secretaría do
centro polo alumnado ao día seguinte da recepción dos libros.

Devolución dos libros do fondo solidario no curso 2019/20
-

O alumnado de ESO que aprobe todo na convocatoria de xuño deberá devolver todos os libros do fondo segundo as instrucións que se publicarán
proximamente.
O alumnado de ESO que teña algunha materia pendente e que corresponda cun libro do fondo, deberá devolvelo segundo as instrucións que se publicarán
proximamente.

