
INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O FORMULARIO: (cubrirase un formulario por familia)
Datos da persoa solicitante: Nai/pai/titor(a) legal do alumnado que conviva con este.
Datos do alumnado: Alumnado que prevea estar matriculado nos cursos de 1º a 6º de Educación
Primaria no curso 2020/2021 no CEIP Infante Felipe de Borbón.
Membros computables da unidade familiar: restantes membros da unidade familiar que non figuren
na primeira páxina da solicitude.
Sinatura da persoa solicitante: Sinatura do pai/nai/titor(a) legal que apareza na primeira páxina da
solicitude.
Anexo II: Todos os membros da unidade familiar excepto o solicitante,  incluído o alumnado para o
que se solicite a axuda. No caso de menores de idade deberá asinar o pai, nai ou titor/a, NUNCA o
menor de idade.
No caso de que algún membro da unidade familiar posúa unha discapacidade recoñecida pola Xunta
de Galicia ou perciba unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez,
deberá marcar a casiña correspondente.
Xunto coa solicitude deberá achegarse o libro de familia ou, se este non reflicte a situación familiar a
31/12/2018  achegarase  a  documentación  precisa  (resolución  xudicial  de  separación  ou  divorcio,
convenio regulador, certificado de discapacidade se NON está recoñecida pola Xunta, etc.)
As familias deberán traer a documentación orixinal e a fotocopia correspondente o día da cita
no centro, ademais da solicitude cuberta e asinada polos membros da unidade familiar.

Resumo do fondo e das axudas:

Renda per cápita familiar 2018

≤ 6.000€ > 6.000€ ≤ 6.000€

≤ 10.000€

Libros de texto Material

1º e 2º Ed. Primaria 210 € 140 €
50 €3º a 6º Ed. Primaria 6 libros 4 libros

Alumnado con NEAE 210 € 140 €
Alumnado tutelado pola Xunta 210€ ou 6 libros 50 €
Discapacidade ≥ 65% e Ed. Especial 275€ ou 6 libros 50 €
(1)  O número de libros que se indica é o mínimo garantdoo pero poderá incrementarse se houbera
existencias sufcientes no centro.
(2) O alumnado cunha discapacidade ≥ 65 % matriculado en 3ºo 4ºo 5º e 6º EP ou 1ºo 2ºo 3º e 4º da ESO
queo a xuízo do centro docenteo non poida usar os libros de texto do curso no que estea matriculado
e non existan libros adecuados no fondo solidario do centroo recibirá a axuda para libroso e poderá
adquirir  libros  doutros  cursos  ou  material  didáctco  e  complementario  específco  que  o  centro
docente determine (Disposición adicional 1ª).
(3)  O  alumnado  con  necesidades  específcas  de  apoio  educatio  (NEAE)  queo  a  xuízo  do  centro
docenteo non poida usar os libros de texto ou o material dixital do curso no que estea matriculado e
non existan libros axeitados no fondo solidario en ningún cursoo o centro expediralle un ialeo co que
poderá  adquirir  libros  ou  material  didáctco  e  complementario  específco  que  o  centro  docente
determine (Disposición adicional 2ª).
Esta situación deberá acreditarse cun informe do centro onde se xustfque a necesidade de adquirir
o material  indicado para o  alumno e  a imposibilidade de empregar os libros  de texto do fondo
solidario de calquera cursoo que debe quedar arquiiado xunto coa solicitude.


