
 
 

 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR    2022/23 
O IES de Chapela está incluído no proxecto de educación dixital (Edixgal) en todos os cursos da ESO, polo que o 

alumnado non pode participar no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non 

obstante, poderá solicitar a axuda para adquirir material escolar (cheque de 50 €) cando reúnan os requisitos 

establecidos na Orde do 29 de abril de 2022: 

 Renda per cápita familiar menor ou igual a 6000€ 

 Persoas en garda e tutela da Xunta (independentemente da renda) 

 Discapacidade ≥ 65% (independentemente da renda) 

 

 Convocatoria : 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0598-020522-0001_gl.html (ORDE do 29 de abril de 2022) 

 Destinatarios do IES: alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º ESO. 

 Quen debe presentar as solicitudes? Nai, pai ou titor/a legal. Unha solicitude única para todos os fillos 

ou fillas admitidas no mesmo centro para o curso 2022/23, especificando o nivel que agarda realizar cada un 

deles. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación fondolibros, será 

necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno aínda que estean no mesmo centro. 

 Documentación: 

 Anexo I: solicitude (Cubrir na aplicación informática https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/). 

 Anexo II: comprobación telemática dos datos dos membros computables da unidade familiar. Deben 

figurar todos os membros da unidade familiar agás a persoa solicitante, e debe estar asinado. No caso 

de menores de idade debe asinar o pai / nai / titor-a legal. 

 Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar. Só no caso 

de non ter libro de familia ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2020, non coincide coa do 

libro, terán que presentarse documentos acreditativos tales como: sentencia xudicial de separación ou 

divorcio ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, certificado ou volante de convivencia 

ou informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación 

familiar. 

 No caso de discapacidade igual ou superior ao 33% dalgún membro da unidade familiar, documentos 

que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2020. 

 No caso de situación de violencia de xénero: documentación xustificativa. 

 No caso de non permitir a consulta telemática dos datos, marcalo no Anexo II e achegar orixinal e 

copia de DNI de todos os membros computables da unidade familiar e a declaración da renda 2020. 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220518/AnuncioG0598-020522-0001_gl.html
https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/


 
 

 
 Lugar de presentación da solicitude:    

 
 A) Opción preferente, seguindo as indicacións sanitarias: sede electrónica 

https://sede.xunta.gal  (procedemento ED330B). Os formularios a cubrir e presentar están dispoñibles 
en  https://edu.xunta.es/fondolibros Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos 
mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o 
sistema de usuario e Chave365. Unha vez presentada a solicitude na sede electrónica a persoa 
solicitante recibirá unha mensaxe no seu correo electrónico, importante para saber que rematou o 
proceso de entrega correctamente. 

 B) Opcionalmente no centro onde cursará estudos o 2022/23 ou nos rexistros administrativos. 
Imprimirá e presentará os Anexos I.pdf  e Anexo II.pdf   

 
 Prazo de presentación: desde 19 de maio ata o 22 de xuño de 2022, incluído. 

O alumnado que repita 4º da ESO e aquel que non obteña praza en formación profesional básica no curso 
2022/23 e formalice a matrícula no curso da ESO que lle corresponda, cando non presentase solicitude de 
participación no fondo solidario nin de axuda para adquirir material escolar no prazo indicado, tamén poderá 
presentala no prazo dun (1) mes desde a formalización da matrícula (setembro). 

 Publicación listaxe provisional: 11 xullo nos taboleiros do centro. Así mesmo, as persoas solicitantes 
poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros. Non nos está 
permitido a publicación na páxina web. 

 Reclamacións: ata o 13 de xullo, incluído, no centro. 

 Publicación listaxe definitiva: 19 de xullo. Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía 
electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros. 

 Recollida de vales: consultar na web do centro. 

IMPORTANTE: 

1. O ano de referencia será 2020 e os datos para comprobar a unidade familiar serán 31/12/2020. 

2. No Anexo I (solicitude) lembrar que os DATOS DA PERSOA SOLICITANTE son os da persoa que o solicita: Pai, 

nai ou titor/a. 

3. As persoas que presentan a solicitude telematicamente, e que non dispoñen de sinatura dixital, deben 

imprimir o anexo I e anexo II antes de achegalos. É importante comprobar que chega o correo de 

confirmación de presentación da sede electrónica. 

4.  O anexo I asinarao a persoa solicitante, e o anexo II todos os membros computables, agás o solicitante, e 

no caso de menores debe asinalo a persoa adulta responsable.  

Chapela, 18 de maio de 2022 

   A secretaria 

 

Josefa de la Concepción Blanco 

https://sede.xunta.gal/
https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/23492459
https://edu.xunta.es/fondolibros
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/system/files/Anexo%20I_0.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/system/files/Anexo%20II_0.pdf

