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FONDO SOLIDARIO E AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL ESCOL AR. 
 (Orde de 27 DE ABRIL DE 2016  – DOG de 16 de maio) 

 
Convócanse diversas modalidades de axudas para o curso 2016/2017: 

a) Participación nun fondo solidario de libros de texto (alumnos de 1º e 3º de ESO) 

b) Axudas para a adquisición de libros de texto (alumnos de 2º e 4º de ESO) 

c) Axudas para a adquisición de material escolar (todos os alumnos da ESO) 

LUGAR E PRAZO PARA PRESENTAR A SOLICITUDE : 

 A solicitude será única para todas as axudas e presentarase no centro en conserxería, debidamente cuberta e 
coa documentación precisa 

 O prazo remata o 23 de xuño. Esta solicitude recóllese directamente nunha mesa situada cerca de 
conserxería, ou descárgase na aplicación http://www/sede.xunta.es ou da páxina web do centro: 
www.edu.xunta.es/centros/iesblancoamorculleredo 

Para poder acceder ás axudas é imprescindible ter devolto os libros de texto adquiridos coas axudas  ou co 
fondo solidario do curso 2015/2016 . 

PROCEDEMENTO PARA A DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO USADOS, ADQUIRIDOS 
COAS AXUDAS DA XUNTA OU DO FONDO SOLIDARIO  

1- Entre os días 13 e 22 de xuño (ámbolos dous incluídos) os alumnos poderán entregar os libros das 
materias que aproben en xuño aos seus profesores correspondentes, sempre e cando estes llos soliciten. 

2- Os alumnos que desexen entregar libros que non sexan do fondo o das axudas poderán facelo 
dándollos ao seu profesor correspondente nesas datas ou ao titor o día 27 

3- Os alumnos que conserven libros de materias que non sabían se ían a aprobar ou non en xuño, ou 
aqueles que non os entregaron aos profesores en datas anteriores, entregarán os libros ao titor o día 
da entrega de notas (27 de xuño). 

4- Os alumnos con materias suspensas en xuño os entregarán ao titor o día da entrega de notas de setembro.  

5- Todos os libros deben estar en perfecto estado de conservación. 

6- Non se admitirán libros posteriormente á entrega de notas. As familias que non os entregaran nesta 
data límite establecida quedarán excluídas do fondo e das axudas de libros. 

7- Os alumnos de 2º e 4º tamén entregarán os libros mercados coas axudas para xerar o seu dereito ao 
fondo solidario. 

FONDO SOLIDARIO: RELACIÓN DE SOLICITANTES E RECOLLIDA DE LIBROS 

O 14 de xullo publicarase no taboleiro de anuncios e na páxina web a relación provisional de solicitantes 
que poderán reclamar no prazo de dous días a partir da publicación. O 15 de setembro publicarase a 
relación definitiva a partir dese día o centro entregará os libros do fondo solidario de 1º e 3º de ESO. 

AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR: RECOLLIDA DE CHEQUES. 

Os alumnos que se matriculen en  xuño  poderán recoller os vales en conserxería do 15 ao 31 de xullo e 
os que se matriculen en setembro a partir do 15 de setembro. 

Toda a información necesaria  se atopa na  Orde de 27 de abril de 2016  – DOG de 16 de maio 

Culleredo, xuño 2016 


