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DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS CON CARGO ÁS AXUDAS DO CURSO 2014

Todo o alumnado beneficiario de axudas no curso 2014

colexio antes do 19 de xuño (de acordo co artigo 14.d. da Orde do 28 de maio de 2014, pola que se 

convocaron as ditas axudas), coas seguintes excepcións: 

• alumnado de 1º e 2º de Primaria

• alumnado de educación especial

• alumnado cunha discapac

cando o material adquirido con cargo ao vale non sexa reutilizable.
 

 Os libros que se deberán devolver son 

estado de conservación, de maneira que poidan ser reutiliza

 

Consecuencias da falta de devolución
 

A falta de devolución dos libros de texto será causa de exclusión da participación no fondo solidario

de libros de texto e das convocatorias de axudas. Ademais, revisada a información das devolucións na 

aplicación “axudaslibros”, a Consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos 

aqueles casos nos que non conste a devolución d

 

Concreción das datas e forma de devolución 
 

� A entrega de libros no noso centro (alumnado que tivo axudas e estean actualmente nos cursos 3º, 

4º, 5º e 6º de Primaria) levarase a cabo 

� Entregaránselles aos titores/as e estes 
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DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS CON CARGO ÁS AXUDAS DO CURSO 2014
 

Todo o alumnado beneficiario de axudas no curso 2014-2015 ten a obriga de devolver 

(de acordo co artigo 14.d. da Orde do 28 de maio de 2014, pola que se 

, coas seguintes excepcións:  

alumnado de 1º e 2º de Primaria 

alumnado de educación especial 

alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65% 

cando o material adquirido con cargo ao vale non sexa reutilizable. 

Os libros que se deberán devolver son todos os adquiridos con cargo ao vale

estado de conservación, de maneira que poidan ser reutilizados. 

Consecuencias da falta de devolución 

A falta de devolución dos libros de texto será causa de exclusión da participación no fondo solidario

de libros de texto e das convocatorias de axudas. Ademais, revisada a información das devolucións na 

aplicación “axudaslibros”, a Consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos 

aqueles casos nos que non conste a devolución dos libros adquiridos con cargo ao vale.

Concreción das datas e forma de devolución  

A entrega de libros no noso centro (alumnado que tivo axudas e estean actualmente nos cursos 3º, 

4º, 5º e 6º de Primaria) levarase a cabo entre o luns 15  e o mércores 17 de xuño

Entregaránselles aos titores/as e estes entregaranlles un xustificante da entrega.

                                                      A Coruña, a 11 de xuño de 2015 

                                                                      A Directora: 

 

 

 

 

                                                Asdo.: Mª Dolores Fontenla González 

 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO ADQUIRIDOS CON CARGO ÁS AXUDAS DO CURSO 2014-2015 

2015 ten a obriga de devolver os libros no 

(de acordo co artigo 14.d. da Orde do 28 de maio de 2014, pola que se 

todos os adquiridos con cargo ao vale e deben estar en bo 

A falta de devolución dos libros de texto será causa de exclusión da participación no fondo solidario 

de libros de texto e das convocatorias de axudas. Ademais, revisada a información das devolucións na 

aplicación “axudaslibros”, a Consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos 

os libros adquiridos con cargo ao vale. 

A entrega de libros no noso centro (alumnado que tivo axudas e estean actualmente nos cursos 3º, 

de xuño.  

entregaranlles un xustificante da entrega. 


