
Estimada familia: 
 
 
Con data do 19 de maio de 2020 a Xunta publicou a Orde pola que se regula a participación no 

fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir material escolar 

destinadas ao alumnado matriculado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o 

curso escolar 2020/21.  

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR 

A contía da axuda para adquirir material escolar, destinado a todo o alumnado matriculado na 

ESO no curso 2020/21 con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros, será de 

50 euros. 

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha 

discapacidade igual ou superior ao 65 % será beneficiario desta axuda con indepedencia da 

renda. 

Ao aceptar a axuda para material escolar, o beneficiario comprometerase a destinar o importe 

recibido a adquirir o material escolar que necesite. 

 
 
FONDO LIBROS 
 

Terá dereito a solicitar esta axuda o alumnado que vaia cursar 1º, 2º, 3º ou 4º da ESO no 

vindeiro curso 2020/21. Os criterios establecidos para a súa concesión son os seguintes: 

   -Ten preferencia o alumnado en garda ou tutela da Xunta de Galicia e o alumnado cunha 

discapacidade igual ou superior ao 65%, independentemente da súa renda.  

   -O alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros recibirá 6 libros de 

texto. 

   -O alumnado con renda per cápita familiar superior a 6.000 euros e igual ou inferior a 10.000 

euros recibirá 4 libros de texto. 

 

Para ser beneficiario destas axudas é imprescindible devolver os libros prestados polo 

centro en xuño, o día que se anuncie a través da páxina web, agás das materias que lles 

queden pendentes para setembro. Estes devolveranse en setembro, na data que se 

anuncie. A falta de devolución será motivo de exclusión. 

Estes libros serán prestados novamente ao alumnado dos vindeiros cursos segundo os 

criterios establecidos na orde. 

 

As familias que o desexen poderán doar ao fondo os libros comprados que non vaian 

utilizar para o vindeiro curso. Así poderán ser prestados a outros/as alumnos/as 

 

Os libros que sobren tamén serán prestados. 

 



 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: :   antes do 19 de xuño do 2020. 

 

A ENTREGAR POR TODOS OS SOLICITANTES: 

-Solicitude firmada pola nai, pai ou representante legal do/a alumno/a (ANEXO I). 

-ANEXO II: Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar. 

-Copia e orixinal do libro de familia onde figuren todos os membros computables. 

(ENTREGAR SO SE HAI CAMBIOS CON RESPECTO Á SOLICITUDE DO ANO PASADO). 

 

A ENTREGAR EN SITUACIÓNS PARTICULARES: 

-En caso de separación ou divorcio: sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste 

a atribución da custodia do/a menor. (ENTREGAR SO SE HAI CAMBIOS CON RESPECTO Á 

SOLICITUDE DO ANO PASADO). 

-Se fose necesario, certificado do grado de discapacidade. 

-Se fose necesario, acreditación de estar en situación de violencia de xénero. 

-Se fose necesario, resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou 

rehabilitada.  

-No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentarase copia 

da resolución administrativa ou xudicial do acollemento ou do certificado do centro de menores. 

(ENTREGAR SO SE HAI CAMBIOS CON RESPECTO Á SOLICITUDE DO ANO PASADO). 

-Se fose necesario, certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servicios 

sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a 

nai ou titore/es carezan de DNI e NIE. 

 

ACLARACIÓNS: 

Deberá entregarse en Administración  

Deberá entregala o pai/nai/titor legal presencialmente. 

Existe a posibilidade de tramitar a solicitude por vía electrónica accedendo á páxina  

http://sede.xunta.gal. 

Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para 

determinar a renda per cápita da unidade familiar. 

No caso de divorcio, se a custodia dos fillos é compartida, non se considera familia 

monoparental. 

 

   Recordade que contades coa nosa colaboración no caso de que se vos plantexe algunha 

dúbida á hora de tramitar estas axudas. 

Un saúdo 
 
                                                         Monterroso, 20 de maio de 2020 
 


