
 
 
 
 
 

 
 

SOBRE OS DECRETOS  QUE REGULAN AS AXUDAS PARA A COM PRA DE 
LIBROS DE TEXTO E O FONDO DE LIBROS DOS CENTROS 

 
A FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ANPAS DE CENTROS PÚBLICO S DA 
CORUÑA MANIFESTA E QUERE TRASMITIR ÁS ANPAS FEDERAD AS O 

SEGUINTE: 
 

1. Esiximos a gratuidade total dos libros e material escolar coa volta ao sistema 
de Préstamo Gratuito e Universal que acadamos no ano 2003, loita e  logro 
de CONFAPA-GALICIA (Federacións Provinciáis de A Coruña, Lugo, Ourense 
e Pontevedra). Todos temos dereito a un Ensino Público gratuito, sexa cal 
sexa a nosa situación persoal ou económica. 

 
2. Non cambiar os manuais en ningún dos Cursos por entender que a 

adaptación á LOMCE non supón diferencias significativas nos libros e que, en 
todolos casos poderían ser subsanadas con calquera outro recurso educativo 
posto a disposición do profesorado ou elaborado polo mesmo. 

 
3. Manter o Banco de Libros das ANPAS, recollendo os manuais de todos os 

cursos e seguindo o principio de solidaridade propio dos nosos bancos de 
libros. 

 
4. Non colaboraremos (Orde do 21 de maio de 2015 que regula o fondo 

“solidario” dos Centros) cos fondos de libros insolidarios da Xunta cedendo 
exemplares dos nosos bancos que evitarían o gasto á Administración e 
deixando desprotexidas as familias que non son beneficiarias dos cheques. 

 
5. Non promoveremos ningún tipo de negociación coas Editoriais interesadas 

económicamente no cambio de libros. A Xunta debe garantir a reposición dos 
manuais necesarios no fondo de libros dos Centros Escolares.  

 
6. Acordo de solicitude de reunión urxente co Xefe Territorial da Consellería de 

Educación. 
 

7. Escrito de amparo ao Valedor do Pobo a través de CONFAPA-GALICIA. 
 
8. Solicitude de reunión coa Asociación Provincial e Federación Galega de 

Equipos Directivos. 
 

9. Acordo de solicitude de reunión cos Grupos Políticos con representación no 
Parlamento Galego. 

 
10. CONFAPA esta valorando a interposición dun Recurso Contencioso. 

 
11. Esiximos a derogación da Orde do 21 de maio de 2015.  

 
Saudos cordiais 
Xunta Directiva  
Federación Provincial ANPAS  


