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2ª CONVOCATORIA AXUDA MATERIAL 
 
No DOG do 10 de novembro saíu publicada a ORDE do 6 de novembro de 2015 pola que se convocan 
axudas para a adquisición de material escolar . 
 
BENEFICIARIOS 
 

- Alumnado matriculado en educación primaria, secundaria obrigatoria ou educación especial durante 
o curso 2015/2016 

- Ter una renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros. 
- Non ter obtido a anterior axuda para a adquisición de material, regulada pola Orde do 25 de agosto 

de 2015 (DOG do 1 de setembro) 
 
CONTÍA DA AXUDA 
 
50 EUROS 
 
PRAZO DE SOLICITUDES 
 
As solicitudes presentaranse no centro no prazo de 10 días hábiles a partir do día seguinte á publicación no 
DOG. 
 
Do 11/11/2015 ao 21/11/2015 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
 
As solicitudes presentaranse no centro onde está matriculado o alumno/a acompañadas da seguinte 
documentación: 
 

- Copia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar 
- Acreditación de discapacidade igual ou superior ao 33% dalgún membro da unidade familiar, se é o 

caso. Esta circunstancia debe acreditarse a 31 de decembro de 2013 
 
 

Se a situación familiar, no día 31 de decembro de 2013,  non corresponde coa que se reflexa no libro, ou 
non posúe libro de familia, deberá presentarse algún dos seguintes documentos: 
 

- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do 
alumno/a 

- Certificado de convivencia 
- Informe dos servizos sociais do Concello da residencia que acredite a situación familiar  

 
 

 O cálculo da renda per cápita familiar obtense de sumar as cantidades que figuran nos recadros 366 
e 374 da declaración da renda de cada un dos membros que obteñan ingresos ( tanto pai como nai, 
se traballasen os dous). O resultado da suma divídese entre todos os membros da unidade familiar. 
Computarán por dous os membros da familia que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 
33%. 

 Os impresos da solicitude poderán recollerse no colexio ou descargalos da web 


