
Ferrol, 23 de maio de 2022

Estimadas familias:

Comunícaselles que xa está aberto o prazo para solicitar as axudas para material escolar:
Orde do 29 de abril de 2022 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 2022/23.

Toda  a  información  relativa  a  esta  convocatoria  atoparana  no  enlace:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

O noso centro está incluído no proxecto de educación dixital (E-dixgal) en todos os cursos
de ESO, polo tanto, as familias xa non teñen opción a solicitar axuda para libros de texto, pois esta
só cubriría un máximo de seis libros e este número xa está cuberto con materias que se imparten a
través de E-dixgal.

Sen embargo, si poden optar ás axudas de material escolar (vale de 50 euros) as familias
que cumpran os requisitos establecidos na Orde (renta percápita igual ou inferior a 6000€).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado
dispoñible na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/ fondolibros) a través
da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou
en  calquera  dos  lugares  e  rexistros  establecidos  na  normativa  reguladora  do  procedemento
administrativo común. 

O prazo para presentar solicitudes xa está aberto e rematará o día 22 de xuño de 2022. A
documentación que deben achegar é a seguinte:

1. Solicitude (anexo I) 

2. Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar). 

3. Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables (situación a 31 de
decembro de 2020). Se a situación a esa data é diferente da que aparece no libro, poderán
acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios: 
1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde
conste a atribución da custodia do/a menor. 
2º. Certificado ou volante de convivencia. 
3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. 

4. De ser o caso, documentación relativa a:
• Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia

recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 
• Situación de violencia de xénero no ámbito familiar
• Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/34002
https://sede.xunta.gal/


• Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do
certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da
Xunta de Galicia. 

• 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
titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

Máis información no teléfono 881930233.

Atentamente, 
A Dirección

Usuario
Cuño IES




