
 
FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR. 

 
CURSO 2017-18 

 
A Orde do 16 de maio de 2017 (DOG do 22 de maio de 2017) regula o procedemento para solicitar                    

as axudas para libros de texto e material escolar para ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO/ AXUDAS A LIBROS DE TEXTO. 
 

1. O prazo para solicitar as axudas no IES A Pontepedriña vai entre os días 06 e 22 de xuño. 
 

2. Poden presentar a solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. 
 

3. A solicitude será única para todos os fillos/as que estean admitidos no centro para o curso 2017/18. 
 

4. O alumnado que vén para 1º de ESO debe presentala no centro onde se atopa matriculado durante                 
este curso. 
 

5. O formulario atópase na sede electrónica da Xunta de Galicia ( https://sede.xunta.gal), no portal              
educativo ( http://www.edu.xunta.es) ou no enlace que aparece o final desta información ou na              
Secretaría do IES. 
 

6. Para a tramitación destte procedemento consultaranse automaticamente os datos, agas que alguén se             
opoña a esta culsulta. Nese caso deberan indicalo no recadro correspondente e presentar os seguintes               
documentos: DNI, Declaración do Imposto sobre a renda das persoas físicas e a falta desta,               
certificado tributario de imputacións no exercicio 2015. Se notifica discapacidade, certificado de            
grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia. 
 

7. Documentación complementaria que debe presentarse: 
 

Copia do libro de familia onde figuren todos oe membros computables. 
Sentencia xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde              
conste a atribución de custodia do/da menor. 
Certificado do grao de discapacidade de calquera membro recoñecido por un órgano que non              
pertenza a Xunta de galicia. 
Documentación xustificativa de situación de violencia de xénero. 
A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa           
correspondente resolución xudicial. 
Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia: copia da resolución              
adiministrativa ou xudicial. 

 
IMPORTANTE: TODO O ALUMNADO QUE RECIBIU LIBROS DE TEXTO EN PRÉSTAMO           
DURANTE O CURSO 2016-17 OU AXUDA ECONÓMICA PARA MERCAR LIBROS, TEN A            
OBRIGA DE DEVOLVELOS. O incumprimento dese requisito, ademais de invalidar a           
posibilidade de participar nos sistemas citados, levará ao inicio pola Administración dun            
expediente de reitegro da axuda concedida. 
 
AXUDAS MATERIAL ESCOLAR. 

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


 
Tramítanse na mesma instancia que a solicitude de axudas para libros de texto. Ten os mesmos                

prazos e vale a mesma documentación. 


