
INFORMACIÓN  LIBROS DE TEXTO FAMILIAS 

 

DEVOLUCIÓN LIBROS DE TEXTO COMPRADOS CON VALES NO CURSO 

2014-15  Orde do 21 de maio de 2015 (DOG 1 de xuño de 2015).  

PRAZO DE DEVOLUCIÓN 

ALUMNADO QUE APROBA TODAS AS MATERIAS EN XUÑO 

2-19 XUÑO DE 2015 

ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES  PARA SETEMBRO 

ATA O 4 DE SETEMBRO 

 

A non devolución  é causa de exclusión do fondo solidarios de libros de texto e das 

convocatorias de axudas.  

 

DÍA DE RECOLLIDA NO IES ILLA DE SARÓN (LIBROS COMPRADOS CON 

VALES +  TODOS OS LIBROS EN PRESTAMO DO CENTRO)  

12 XUÑO  ALUMNADO  de 4º de ESO 

16  XUÑO   ALUMNADO  1º, 2º e 3º de ESO 

 

A non devolución  é causa de exclusión do fondo solidario de libros de texto e das 

convocatorias de axudas.  

 

Os libros en préstamo do centro deben devolverse. Se algún alumno/a ten que examinarse en 

setembro pode recoller os libros de setembro en conserxería despois da entrega de notas.  

 

As familias de alumnado matriculado en 2º e 4º de ESO  no curso actual poden ceder os 

libros de texto e o material didáctico vixente e útil voluntariamente ó fondo. Este material 

solo será útil para o curso 2015/16 posto que no curso 2016/17 prevese a implantación da 

LOMCE en ambos cursos,  por tanto os cambios de currículo implicarán o uso de material 

adaptado á lexislación vixente.  

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioG0164-220515-0001_gl.html


 

FONDO DE LIBROS 

 ALUMNADO MATRICULADO EN 2º - 4º ESO  NO CURSO 2015-16 

Orde do 21 de maio de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 1 de xuño de 2015). 

Todos os centros docentes sostidos con fondos públicos deberán dispoñer dun fondo 
solidario de libros de texto, que estará integrado por:  

1. Todos os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do 
curso 2014/15, que o alumnado beneficiario está obrigado a devolver de 
acordo co artigo 14.d) da Orde do 28 de maio de 2014, pola que se 
convocaron as ditas axudas. 

2. Os libros deben estar en bo estado de conservación para que poidan ser 
reutlizados.  
 

REQUISITOS 
 

1. Estar matriculado en 3º e 5º de educación primiaria e 2º e 4º de ESO nun 
centro público durante o curso escolar 2015/16. 
 

2. Ter devoltos os libros de texto e/ou matrial reautilizables dadquirido coas 
acudas do curso 1014/15. 
 

SOLICITUDES 

1. As solicitudes( formulario normalizado do anexo I da Orde do 21 de maio) 
presentaranse en soporte papel no centro onde se matricule o alumno/a no 
curso 2015/16. O modelo estará dispoñible no portal educativo, enderezo: 
http://www.edu.xunta.es.   

2. A solicitude é individual; polo tanto, deberá presentarse unha solicitude por 
cada alumno ou alumna.  

O  prazo de presentación de solicitudes remata o 30 de xuño de 2015.  
 

Resolución provisional:  7 de xullo 

Resolución definitiva:  15 de setembro 

Entrega de libros do fondo solidario: 16-17 de setembro.  

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioG0164-220515-0001_gl.html
http://www.edu.xunta.es/


 

AXUDAS DE LIBROS 

 ALUMNADO MATRICULADO EN 1º - 3º ESO CURSO 2015-16 

 ORDE do 22 de maio de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 1 de xuño de 2015). 

 

REQUISITOS: 

a) Estar matriculado  1º,2º,4º e 6º de educación primaria e 1º e 3º de ESO nun 
centro público durante o curso escolar 2015/16.  

b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, 
recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. 

 d)Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do 
curso 2014/15.  
 

PRAZOS  

PRAZO ORDINARIO: do 25 de xuño ao 27 de xullo de 2015, ambos inclusive.  
 

PRAZO EXTRAORDINARIO: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2015, ambos 

inclusive. 

 

As solicitudes poderán obterse na Guía de procedementos e servizos no enderezo 

https://sede.xunta.es , nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria e tamén se poderán descargar en formato pdf do portal 

educativo no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.es 

 

 

 

 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150601/AnuncioG0164-220515-0001_gl.html
https://sede.xunta.es/
http://www.edu.xunta.es/

