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PARA FONDO e LIBROS (1º e 2º EP)
Renda 2016
Suma casillas (392+405)/nº membros da familia =
ten que ser menor ou igual a 9.000 €

Asunto: AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO e MATERIAL,FONDO SOLIDARIO PARA LIBROS DE TEXTO.
Este ano a Consellería de Educación organizou dúas modalidades para os libros de texto,
1- Só poderán solicitar as axudas para libros con vale como o ano pasado: 1º,2º de EP se non
se superan 9.000 € de renda per cápita familiar no 2016.
2- Só poderán solicitar libros do Fondo de libros os cursos: 3º,4º, 5º e 6º de EP e 1º,2º,3º e 4º
da ESO. O reparto vai ser efectuado polas condicións que estableza a Consellería.
3- Os que teñades libros do FONDO tendes que entregalos ó titor/a:
Ep: do 11 ó 15 de xuño (lotes completos).
ESO: o 22 de xuño (os que non teñan que realizar globais ou os que queiran poderán
entregalos antes, sempre en lotes completos)
4- Axudas para material escolar: tódolos/as alumnos/as de EP, ESO e EE, que non superen
unha renda per cápita de 5.400€ anuais. (Casillas da renda 2016, 392+405 entre os
membros da familia)
A falta de devolución ou deterioro dos libros de texto será causa de exclusión do Fondo de libros, así
como da reclamación dos cartos por parte da Consellería. (Según establece a normativa da Consellería
de Cultura, Educación e O.U.)

Prazos:
EP, ESO, EE : para solicitar AXUDA LIBROS e MATERIAL e FONDO LIBROS será ATA O 22 DE XUÑO.

Entrega de Vales ( material para todos os cursos e libros de 1º e 2º EP):
•

Do 4 ao 7 de xullo.

Publicación das listas para o FONDO DE LIBROS (na nosa web e no tabolerio):
Provisionais: 12 de xullo.
Definitivas:
EP: o 20 de xullo.
ESO: o 14 de setembro
Para axilizar a tramitación, recomendamos que veñades co ANEXO I cuberto (pódese baixar da páxina
da Consellería). A normativa reguladora está publicada na nosa web.

Documentación:
Anexo I , (todos os irmáns nunha sola solicitude)
Fotocopias: libro de familia.
De ser o caso: certificado de discapacidade, sentencia xudicial de divorcio, separación ou convenio
regulador, certificado de familia numerosa, etc.
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