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FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DA XUNTA, 

AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 

2021-2022 

Estimados pais, nais e titores, o DOG do 20 de maio de 2021, publicou ORDE do 6 de maio de 2021 

pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para 

adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación 

primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con 

fondos públicos para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento ED330B). 

□ A solicitude ANEXO I, poderá recollerse no centro educativo, descargala da páxina edu.xunta.es

ou no buscador “procedemento ED330B”. 

□ O lugar de presentación será preferentemente por vía electrónica, presencialmente nos

centros docentes ou en calquera rexistro. 

O prazo será do 21 de maio ao 22 de xuño de 2021. 

□ A solicitude será única para todos os fillos e todas as axudas, indicando o nivel de

estudos de cada un deles. 

□ Documentación a entregar:

- Solicitude ANEXO I e ANEXO II.
- Libro de familia onde figuren os membros da unidade familiar. 

- No caso de separación ou divorcio, sentenza e convenio regulador... 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO: 

• Están destinadas ao alumnado matriculado en 1.º e 2.º de Ed. Primaria. A contía para

adquirir libros de texto, é a seguinte:

- Alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000.-€: 210.-€ 

- Alumnado con renda per cápita superior a 6.000€ e igual ou inferior a 10.000.-€: 140.-€ 

• A aplicación xerará un vale que será entregado á familia para adquirir os libros de texto no

establecemento da súa elección asinándoo no momento da recepción do material. Se o

importe da venda fose superior ao do vale, a diferenza será aboada polo solicitante.

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR: 

• Están destinadas para alumnado de Ed. Primaria e ESO.

• A contía para adquirir material escolar que será concedida ao alumnado con  renda per cápita

familiar igual ou inferior a 6.000€ será de 50.-€.

• A aplicación xerará un vale que será entregado á familia para adquirir os material escolar

no establecemento da súa elección, asinándoo no momento da recepción do material. Se o

importe da venda fose superior ao do vale, a diferenza será aboada polo solicitante.
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FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO: 

• Destinado ao alumnado matriculado en 3º,4.º, 5º e 6.º de Ed. Primaria e ESO (cursos nos que se

manterán os libros de texto)

• A asignación de libros de texto farase:

- Ao alumnado que participe no fondo, por orde inversa á renda per cápita familiar ata esgotar

existencias. 

- Esgotados os libros, o centro docente adquirirá os libros que sexan necesarios para garantir: 

▪ Alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€ → 6 libros.

▪ Alumnado con renda per cápita superior a 6.000€ e igual ou inferior a 10.000€ → 4 libros.

▪ Prazos límite dos listaxes:

Gravación solicitudes e emendas  6 xullo 2021 

Publicación listaxes provisionais 9 xullo 2021 

Gravación resultado reclamacións 16 xullo 2021 

Publicar listaxes definitivas EP (3º a 6º) 20  xullo 2020 

Aclaracións: 

- Renda per cápita: a renda da unidade familiar do exercicio fiscal  2019 dividida entre o número de 

membros computables. Computarán por 2 os membros de unidades familiares cunha discapacidade 

igual ou superior ao 33% ou que acrediten unha pensión de incapacidade permanente (total, absoluta 

ou gran invalidez) ou ter recoñecida a condición de pensionista. 

- Para os efectos desta orde, a renda per cápita da unidade familiar calcularase de acordo co 

procedemento sinalado nos artigos 3 e 4: (Exercicio Fiscal 2019, casilla 435+460/ nº membros unid, 

familiar). 

Obrigas das persoas beneficiarias: 
As persoas beneficiarias de libros precedentes do fondo solidario ou de axudas para libros terán as 

seguintes obrigas: 

- Devolver os libros de texto adquiridos coas axudas para libros ou do fondo solidario no curso 

2020/21. (excluídos os de 1.º e 2.º de EP). A falta de devolución será causa de exclusión da 

participación nas axudas, fondo ou material no curso 2021/22. 

- Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos coas axudas no curso 2021/22 e 

devolvelos ao rematar. 

- Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro e o 

material escolar que necesite. 

A PARTIR DO VENRES 18 DE XUÑO AS FAMILIAS TEÑEN QUE 

ACHEGAR AO CENTRO OS LIBROS DO 2020/2021. 

ENTREGARÁNSE AS FAMILIAS OS DO CURSO SEGUINTE A MEDIADOS DE 

XULLO. 
Quedando a su disposición, atentamente 

A Dirección 
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