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NOVAS FUNCIONALIDADES NAS APLICACIÓNS DE LIBROS DE TEXTO

A PARTIR DE HOXE ESTÁN DISPOÑIBLES AS SEGUINTES FUNCIONALIDADES NAS APLICACIÓNS
INFORMÁTICAS DO PROGRAMA DE GRATUIDADE SOLIDARIA DE LIBROS DE TEXTO:

- GRAVACIÓN  DOS  LIBROS  CEDIDOS  VOLUNTARIAMENTE  AO  FONDO  (na  aplicación
AxudasLibros)

- GRAVACIÓN DOS LIBROS DISPOÑIBLES (na aplicación FondoLibros) 

CÓMO GRAVAR OS LIBROS DISPOÑIBLES

1. Na  aplicación axudaslibros,  no menú “RECOLLIDA DE LIBROS”,  está  habilitada a opción
“OUTROS LIBROS”, que permite gravar os libros cedidos voluntariamente ao fondo.

2. Unha  vez  que  o  centro  teña  gravadas  as  devolucións  na  aplicación  axudaslibros
(obrigatorias  e  voluntarias  de 3º  e  5º  de primaria  e  2º  e  4º  da  ESO),  poderá  xerar  o
“Informe de libros recollidos para o fondo” no menú de Informes (dispoñible a partir do
luns 22 de xuño). Esta información deberá ser depurada e cotexada coas existencias reais
de libros das que dispoña o centro.

3. As  existencias  de  libros  gravaranse  na  aplicación  fondolibros,  de  acordo  co  seguinte
procedemento:
a) Seleccione o menú “LIBROS” e escolla a opción “EXISTENCIAS”.
b) Na pantalla que se mostrará deberanse engadir os libros de texto que serán obxecto de

reparto no curso 2015/16, é dicir, libros de 3º e 5º de Primaria e de 2º e 4º da ESO.
c) Os  libros  dispoñibles  no  fondo  serán  as  existencias  reais  de  libros  que poidan  ser

reutilizados (retirando os libros inservibles ou desfasados). Estes libros corresponden
tanto a devolucións obrigatorias como a doazóns voluntarias.

d) Na columna de “materias”,  aparecen reflectidas aquelas que se imparten no centro
para  cada  curso.  O  centro  deberá  completar  a  información  relativa  ao  ISBN
(identificador do libro) e o número de unidades dispoñibles no fondo de cada libro
reutilizable. Cando non haxa existencias consignará que hai cero exemplares.

4. Situacións especiais: En cada fila podemos ver e gravar os datos de cada libro. Un libro
pode estar relacionado cunha ou varias materias.
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a) Un libro para 2 ou máis materias:
Premeremos o botón “Nova materia” para engadir outra materia asociada ao libro. Por
exemplo, para dúas materias, Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais, cun único libro de
"Coñecemento do Medio", premeremos o botón indicado que figura debaixo do nome de
calquera das dúas áreas e engadiremos a outra.

b) Dous ou máis libros para unha mesma materia:
Premeremos o botón “Novo Libro” para dar de alta outro libro da mesma materia.  Por
exemplo, se para unha materia houbese un libro de teoría e outro de prácticas, ou libro de
lingua galega e libro de lecturas de lingua galega.

5. Naqueles centros en que existan seccións bilingües dalgunha materia, non se rexistrarán os
libros desas materias en fondolibros. Nestes casos, o reparto efectuarao o centro, para o
que  disporá  dun  informe  ordenado  pola  renda  per  cápita  que  lle  permitirá  realizar  a
distribución. 

IMPORTANTE:

A  data  límite  para  a  gravación  dos  datos  nas  aplicacións  é  o  2  de  xullo  de  2015
(especialmente  relevante  no  caso  de  3º  e  5º  de  educación  primaria  xa  que  nas  listas
provisionais que se publiquen o día 7 de xullo realizarase a asignación provisional dos libros
de que dispoña o fondo).

Recordamos que tamén é imprescindible validar as solicitudes na aplicación fondolibros, co
obxecto de que a aplicación realice o  reparto dos libros axeitadamente.

DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS
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