
 

  

NOTA INFORMATIVA 
INSTRUCCIÓNS SOBRE O PROGRAMA DE LIBROS DE TEXTO PARA 

O CURSO 2015/ 2016 

 
A gratuidade  solidaria de  libros de texto para o próximo curso escolar 2015/2016 

levarase a cabo mediante dous procedementos: 

 

A) Axudas para adquisición de libros de texto  

B) Fondo solidario de libros de texto 

A) AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNOS 

QUE SE MATRICULAN EN 1º E 3º DA ESO  OU EDUCACIÓN ESPECIAL 

Facilitarase como os anos  anteriores  un vale coa contía correspondente en función 
da renda per cápita familiar declarada na solicitude da axuda. 
 

REQUISITOS: 

1. Estar matriculado en 1º e 3º de educación  secundaria nun centro sostido con 

fondos públicos da Comunidade Autónoma  de Galicia durante o curso escolar 

2015/2016 . 

2.  Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario da 

subvencións de Galicia recollidas na Lei 9/2007. 

3. Ter una renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. 

4. Ter devolto os libros de texto adquiridos coas axudas do curso 2014/2015 

 

B) FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO PARA OS ALUMNOS QUE SE 

MATRICULEN EN 2º E 4  DA ESO NO CURSO 2015/2016 

A Xunta a través dun fondo solidario  establecerá unha distribución dos libros 

existentes entre o alumnado en función da renda per capita comprobada das 

solicitudes validadas polo centro. 

REQUISITOS 

1. Estar matriculado en 2º e 4º da ESO  nun centro escolar sostido con fondos 

públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o próximo curso 

2015/2016. 

2. Ter devolto os libros de texto e/ou  material reutilizable adquirido coas 

axudas do curso 2014/2015. 



 

* OBRIGACIÓN DE DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS CON 

CARGO ÁS AXUDAS DO CURSO 2014/2015. 

 

- Todo o alumnado beneficiario das axudas teñen a obriga de devolver os 

libros o último día de clase  a excepción dos alumnos que teñan algunha 

materia pendente que poderá quedarse cos libros correspondentes ata que se 

examine, coa data máxima do 4 de setembro. 

- Os libros a devolver son TODOS os libros adquiridos con cargo ao vale do curso 

2014/2015  e deben estar en bo estado de conservación, de maneira que 

poidan ser reutilizados. 

- Consecuencias da falta de devolución. A falta de devolución dos libros é motivo 

de exclusión do fondo solidario e das convocatorias de axudas. Ademais a 

Consellería iniciará un proceso de devolución da axuda concedida para todos 

aqueles casos nos que non entregen os libros adquiridos con cargo ás axudas 

para a compra de libros do curso anterior. 
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