
 
- AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO (1º e 2ºPRIMARIA) 
Informámosvos de que se acaba de publicar DOG do día 21 maio 2018 (Orde do 9 de maio de 
2018), a convocatoria que regula as axudas para a adquisición de libros para o curso 2018-19, 
e adquisición de material escolar. 
 
Os requisitos para a concesión das axudas de libros e material escolar pódense consultar no 
DOG xa mencionado. A contía da axuda é segundo a renda per capitá: 
1º. Renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400€: 170€. 
2º. Renda per cápita familiar superior a 5.400€ e igual ou inferior a 9.000€: 90€. 
 
- ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR: 
A contía da axuda para adquirir material escolar destinado o alumnado matriculado en  
EP e en ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400€ será de 50€. 
 
- A TER EN CONTA: 
Os prazos de presentación de solicitudes comeza o 22 de maio e remata o 22 de xuño 2018. 
 
As solicitudes poderán obterse: 

- Descargando o pdf do portal educativo da Xunta,  www.edu.xunta.gal 
- Nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educ. e Ordenac. Universitaria 

(Edif. Praza da Estrela, Vigo) 
- Na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 

As solicitudes presentaranse: 
- Vía electrónica cos formularios da páxina https://www.edu.xunta.gal/fondolibros a 

través da sede electrónica da Xunta http://sede.xunta.gal 
- Presencialmente no colexio. 
- Rexistros oficiais. 

A documentación que hai que presentar coa solicitude é a seguinte (segundo situación de cada 
alumno/a): 

- Solicitude debidamente enchida (anexo I) 
- Anexo II (comprobación e datos dos membros computables da unidade familiar) 
- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.  
- Sentenza xudicial de separación, divorcio, e/ou convenio regulador onde conste 

custodia do alumno/a 
- Certificado ou volante de convivencia (alumno-a e todos os familiares que convivan 

con el) 
- Informe dos servizos sociais que acredite situación familiar 
- Xustificantes que acrediten minusvalías dalgún membro da unidade familiar ou do 

alumno/a. 
 
Para calquera dúbida ou consulta preguntade en secretaría ou dirección. 
 
Un saúdo 
 
A Dirección 


