
 
 

I.E.S. Monte Neme 
 

 

 

 

Estimadas familias. 

A   Consellería  ven de convocar a Orde 22 de maio do 2015 ( DOG 01 de xuño)  pola  que se  convocan  

axudas  para  a  adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 3º de ESO no curso 

2015/16. 

 

Procedemento 

1) Ter devolto os libros de texto adquiridos coas axudas do curso 2014/15 (cheque libro). 

Prazo de devolución de libros por parte das familias ao centro 

 Convocatoria ordinaria: 26 de xuño de 2015 (entregaranse os libros das materias aprobadas). 

 Convocatoria extraordinaria: 4 de setembro de 2015. (entregaranse os libros das materias suspensas na 

convocatoria de xuño). 

 

2) Devolver, con carácter voluntario, os libros adquiridos polas familias. 

 

3) Presentación de solicitude (Anexo I) que previamente se recolle na secretaría do Centro. 

Prazo de presentación de solicitudes para o curso 2015/16: 

 Prazo ordinario: Do 26 de xuño ao 27 de xullo (para o alumnado que supere o curso na convocatoria de 

xuño). 

 Prazo extraordinario: Do 2 de setembro ao 2 de outubro (para o alumnado que debe recuperar algunha 

materia na convocatoria de setembro). 

 

4) Unha vez tramitada a solicitude por parte do centro educativo, procederase a xeración dun vale cun código 

único que se entregará a cada alumno/a no momento  da formalización da matrícula no curso correspondente. 

 

5) Ao entregar o vale, se o solicitante detecta algún erro, disporá de 10 días hábiles para enmendar a solicitude e 

devolverá o vale recibido. 

 

6) Os vales deberán ser entregados nas librarías o antes posible. 

 

7) Obrigas dos beneficiarios 

- Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos con cargo ao importe das axudas. 

- Incorporar ao Fondo solidario de libros de texto, rematado o curso escolar 2015/16 (xuño ou setembro, 

   segundo corresponda), os libros adquiridos con ditas axudas. 

 

Carballo, 17 de xuño de 2015 

O Equipo Directivo 
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