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INSTRUCIÓNS PARA PRESENTAR A SOLICITUDE DE FONDO LIBROS 2020-2021 

O fondo solidario de libros de texto está destinado a alumnado de 1º, 2º 3º e 4º da ESO. O                    
alumnado de Bacharelato, FPB ou Ciclos Medio e Superior non está incluído. 

Polo momento os solicitantes non teñen que devolver os libros que se lle prestaron no curso actual                 
2019-2020. Esa devolución farase despois do final do curso e daranse instrucións concretas para proceder á                
devolución minimizando a aglomeración de persoas no centro. Lembramos que devolver os libros prestados              
en correcto estado e condición indispensable para poder levar libros prestados o ano que ven. 

Co obxecto de minimizar as aglomeracións de xente e as posibilidades de contaxio o IES Xulián                
Magariños comunica o seguinte: 

1. Se vostede dispón dun certificado dixital ou chave 365 pode facer a solicitude sen saír da súa                 
casa. O máis recomendable é que aqueles solicitantes que o poidan facer cubran e presenten a                
solicitude de xeito totalmente telemático. Deberán encher a solicitude na aplicación           
FONDOLIBROS https://www.edu.xunta.es/fondolibros e despois presentala na sede electrónica        
da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Nese caso non teñen que acudir ao centro para              
nada. 

2. No caso de que non fose posible ou non se tiveran os coñecementos para facer a presentación                 
electrónicamente na sede electrónica da Xunta, entón sí deberán pasar polo centro. Primeiro             
deben encher a solicitude na aplicación FONDOLIBROS https://www.edu.xunta.es/fondolibros e         
imprimila. Esa solicitude impresa, acompañada dos documentos e fotocopias pertinentes deberá           
ser entregada de forma presencial no centro. Se non ten a posibilidade de imprimir a solicitude                
avise ao centro. 

Para entregar a solicitude de xeito presencial no instituto, pregamos respeten o calendario             
adxunto e veñan o día que lles corresponda. Ese día poden tamén recoller o material escolar                
que lles quedase no centro e devolver a chave da taquilla e recibir a fianza se é o caso. Si é                     
posible veña o pai ou nai (non é obrigatorio).  

Xunto co formulario da solicitude xa cuberto e asinado polas persoas que corresponda, hai que               
achegar a seguinte documentación: 

- fotocopia do libro de familia (sempre) 

- se está separado/a/divorciado/a fotocopia da sentenza e convenio regulador onde conste a            
custodia do/a alumno/a. 

- certificado de defunción se é o caso. 

- no caso de non dispoñer de ningún dos documentos anteriores ten que pedir no concello un                
volante de convivencia da unidade familiar. 

- fotocopia do certificado de discapacidade ou da pensión da seguridade social por            
incapacidade do ano 2018 (se é o caso). 

As fotocopias hainas que traer feitas (non funciona o servizo de fotocopiadora do instituto). 

Se non poden vir o día asignado chamen ao centro para concertar cita. Lembren que o prazo de                  
entrega de solicitudes remata o 19 de xuño de 2020. E POR FAVOR:  ¡empregade mascarilla! 
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