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           IES  XOÁN  MONTES 

FONDO  SOLIDARIO  DE  LIBROS  E  AXUDAS PARA 

MATERIAL  ESCOLAR (alumnos  de  E.S.O.) – CURSO 2020/21 
 

 Publicación no DOG do 19 de maio: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0534-120520-0003_gl.pdf 

 

 Prazo de presentación: ata o 19 de xuño de 2020 (incluído) 
 

 A  solicitude: 

 Será única para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro  

 O alumnado que repita 4º da ESO no curso 2020/21 poderá presentala no prazo dun (1) mes desde a 
formalización da matrícula. 

 Si no momento de presentala, o alumno  aínda non estea admitido en ningún centro deberá presentala 
no centro en que estivese matriculado no curso 2019/20 

 En caso de presentación de máis dunha solicitude, a persoa solicitante deberá presentar ante o centro 
docente un escrito onde indique cal desexa que se tramite. 

 

 Lugar de presentación: 

 As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica na aplicación informática 

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

 Opcionalmente e unha vez cuberta e impresa a solicitude na páxina: https://sede.xunta.gal/doc-
invia/rest/anexos/23300466 poderanse presentar no centro educativo (uso obrigatorio de mascarilla), 
para poder ser atendidos é necesaria unha cita previa que se pode obter no teléfono 982870407.  

 
 Documentación necesaria: 

 Copia do libro de familia  

 En caso de separación ou divorcio: sentenza xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia do 
menor 

 Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes 
medios: Certificado ou volante de convivencia, ou Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente 
do concello onde resida a familia 

Se procede:  

 Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por 
un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.  

 Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar  

 Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro 
de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.  

 Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano 
equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de 
DNI e NIE. 
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           IES  XOÁN  MONTES 

 

 Prazos: 

 Presentación de solicitudes: ....................  Ata 19 de xuño 

 Devolución de libros curso 19-20: ............ Ata 7 de xullo 
(alumnos con todas as materias aprobadas)  

 Publicación listaxes provisionais: .............. 10 de xullo 

 Reclamacións listaxes provisionais: ........... 2 días hábiles dende a publicación 

 Devolución de libros curso 19-20: .............. Ata 4 de setembro 
(alumnos con todas materias suspensas) 

 Publicación listaxes definitivas: ................ 14 de setembro  


