
FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 

  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

REGULADAS POLA ORDE 6 DE MAIO DE 2021 (DOG 20 MAIO)        

 FINALIDADE DAS AXUDAS: 

Adxudicación de libros de texto para alumnado matriculado na ESO e cheque para adquisición de material 

escolar, que cumpra os niveis de renda per cápita do exercicio fiscal 2019 (casillas 435+460 da 

declaración da renda 2019 da unidade familiar e o resultado dividilo polo número de membros). 
 

 OBRIGAS DO ALUMNADO: 

O alumnado ten a obriga de usalos correctamente e conservalos en bo estado, debendo devolvelos ao 

fondo solidario ao rematar o curso 2021/22. Se se traslada de centro durante o curso, devolverá os libros 

recibidos. 
 

 PRAZOS: 

 Alumnado con praza no centro: Do 21 de maio ao 22 de xuño (ambos incluídos). 

 Alumnado que repite 4º ESO ou non obtivo praza en FPB: 1 mes dende formalización de 

matrícula. 

 Alumnado trasladado de centros de fora de Galicia ou privados non concertados: 1 mes dende a 

formalización da matrícula. 
 

 PRESENTACIÓN: 

 Preferiblemente por vía telemática en https://www.edu.xunta.es/fondolibros/ a través da sede 

electrónica https://sede.xunta.gal/. 

 Excepcionalmente, no centro no que obtivera praza para o curso 2021/22, se non ten praza 

adxudicada, no centro no que está matriculado no curso 2020/21(De cambiar de centro, a súa 

solicitude enviarase a este). 
 

 ASIGNACIÓN DOS LIBROS: 

 Nivel de renda ≤ 6.000€: 6 libros. 

 Nivel de renda > 6.000€  ≤ 10.000€ : 4 libros. 

  Se é alumnado tutelado pola Xunta  ou con discapacidade igual ou superior ao 65% terá 

preferencia para a adxudicación dos libros de texto. 
 

 MATERIAL ESCOLAR: 

 Nivel de renda ≤ 6.000€: 50€. 
 

 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 Membros computables unidade familiar: Libro de familia, onde figuren todos os membros da unidade 

familiar. No caso de non o ter ou se a situación familiar é distinta a día 31 de decembro de 2019: 

1. Sentenza xudicial de separación/divorcio e/ou convenio regulador da custodia do causante. 

2. Certificado ou volante de convivencia. 

3. Informe dos servizos sociais ou órgano similar que acredite a situación familiar. 

 Grao de discapacidade: Certificado grao de discapacidade, en caso de que non esté recoñecido por 

un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. 

 Violencia de xénero: documentación acreditativa. 

 Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada: Resolución xudicial. 

 Tutela ou garda da Xunta de Galicia: Resolución xustificativa do acollemento familiar ou certificado do 

centro de menores. 

 Pai/nai/titores sen DNI ou NIE: certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos 

servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. 

O centro educativo poderá requirir, en calquera momento, aclaración da documentación presentada. 

Publicación da listaxe de solicitudes con deficiencias ou falta de documentación: 23 xuño. Enmendas ata o 7 xullo. 

https://www.edu.xunta.es/fondolibros
https://sede.xunta.gal/

