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Fondo solidario de libros de texto e axudas para a 

adquisición de libros de texto e material escolar para o curso 

2019/2020 – 1º, 2º, 3º, 4º ESO 
 

 AXUDAS MATERIAL  

(3) 

FONDO 

SOLIDARIO 

Normativa e instancia: http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros  

(Orde do 3 de maio de 2019. DOG Nº 94 do 20 de maio) 

Presentación das solicitudes: 

 Nas oficinas do Instituto, ou 

 Na aplicación online: 

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

/PaxinaInicio.action 

Do 21 de maio ao 21 de xuño 

(1) 

Entrega dos vales  Do 01-08-19 ao 30-10-19 (2)  

Emenda dos vales 
10 días desde que recibe o 

vale 
 

Uso dos vales nas librarías  
 

Ata o 04/04/2020 
 

Publicación listas provisionais  11-07-2019 

Reclamacións ás listas provisionais  
2 días seguintes á 

publicación das 

listaxes provisionais 

Publicación listas definitivas  
Entre o 10-09-2019 e 

o 13-09-2019 

Entrega dos libros ao alumnado  
Entre o 16-09-2019 e 

o 27-09-2019 

 

(1)Os repetidores de 4º ESO, alumnos que non obteñan praza en formación profesional básica no curso 2019/20 e formalicen a matrícula no 

curso de ESO que lles corresponda, os que pasen a estar en situación en tutela ou garda da Xunta de Galicia e  os que se incorporen a un centro 

docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, cando 

non tivese presentado solicitude de axuda para adquirir libros de texto e material escolar no prazo indicado: O prazo será 1 mes dende 

a formalización da matrícula. 
 

(2)Para recoller o vale o solicitante deberá vir provisto do seu DNI. Se o solicitante non o pode recoller  persoalmente,  poderá autorizar a outra 

persoa, a través dun escrito asinado por vostede. Ao dito escrito acompañarase unha fotocopia do DNI do solicitante. 

 

(3) Algúns vales non se poderán entregar no mes de agosto porque os alumnos 

aínda non están matriculados ou porque teñen materias para setembro, así que 

deberán recollelos a partir do 16 de setembro.  
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