
 
 

 
SOLICITUDE DE MÁSCARAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA E EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBRIGATORIA  2020/2021 
 

Segundo o disposto na Orde do 6 de novembro de 2020 (DOG Núm. 230 do 13 de novembro), pola 
que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras,  todo o alumado da 
educación primaria e da educación secundaria obrigatoria dos centros docentes sostidos con fondos 
poderán solicitar a entrega de máscaras, cando estean nalgunha das seguintes situacións: 
 

1. Alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar (50€) no 
presente curso 2020/2021. Este alumnado NON TERÁ QUE FACER NINGÚN TRÁMITE NIN 
PRESENTAR NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN. Tramitarase a súa solicitude 
automaticamente dende o centro educativo. 

 
 

2. Alumnado que non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar (50€) 
no presente curso 2020/2021 por diferentes circunstancias e que cumpra os seguintes 
requisitos: 

a. Pertencer a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000€. 
b. Estar matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de 

Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da 
renda da unidade familiar. 

No caso de encontrarse nesta situación número 2  e estar interesado/a en solicitar 
as máscaras, deben seguir as seguintes instrucións. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÁLCULO DA RENDA PER CÁPITA 
A renda per cápita familiar será o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018 

entre o número de membros computables, tendo en conta que computarán por dous os membros que 

acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%, ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por 
incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou a equivalente de clases pasivas. 

Os membros da unidade familiar que presentasen declaración do imposto sobre a renda do 2018, para os efectos 
do cálculo da renda familiar, sumarán os recadros 432 (base impoñible xeral) e o 460 (base impoñible do 

aforro) da declaración. 

No caso de non presentar declaración, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios 
facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria. 

Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per 
cápita da unidade familiar. 

 

 

PRAZO PARA PRESENTAR A SOLICITUDE: Do 16 ao 27 de novembro de 2020 
 

1. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro educativo onde se encontre 

matriculado o alumno/a. 
 

2. Deberán traer a solicitude cuberta e asinada e as fotocopias necesarias para cada caso. Non se farán 

fotocopias no centro.  
O anexo I e II poderán descargalos dende a app. de fondo libros https://www.edu.xunta.es/fondolibros  

ou dende a páxina web do centro http://www.edu.xunta.gal/centros/cpialcaldepichel. 
Aquelas familias que desexen un xustificante de entrega deben presentar unha copia da primeira folla do 

Anexo I, a cal se lle porá un selo do centro. 
 

 

RESOLUCIÓN PROVISIONAL E DEFINITIVA  

Tanto a resolución provisional como a definitiva publicarase única e exclusivamente no taboleiro de 
anuncios situado no interior do centro. Cando saian informarase das datas de publicación. 

No caso de exclusión na listaxe provisional, as persoas afectadas poderán formular reclamación ante o 
centro docente nos dous (2) días hábiles seguintes ao da súa publicación. 

https://www.edu.xunta.es/fondolibros
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpialcaldepichel


 

 
 

MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR 
1. Para os efectos desta orde, terán a consideración de membros computables da unidade familiar con referencia 

á situación familiar en 31 de decembro de 2018, agás no relativo á violencia de xénero, que se aplicará o 

disposto na lexislación específica. 
 Os/as pais/nais non separados/as legalmente nin divorciados/as e, se for o caso, o titor/a do/a menor. 

 Os/as fillos/as menores de idade, con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que 

os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar. 

 Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitadas xudicialmente. 

 Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar. 

 Os proxenitores separados legalmente ou divorciados/as con custodia compartida forman unha unidade 

familiar cos fillos/as que teñen en común. 
 A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no 

domicilio familiar coa persoa proxenitora do/a alumno/a, agás nos casos de custodia compartida. 

2. No terán a consideración de membro computable: 

 A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no 

caso de custodia compartida. 
 O agresor nos casos de violencia de xénero. 

3. Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar estará constituída polo pai, a nai e todos os 

descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos anteriores. 
 

 
DOCUMENTACIÓN: (debe ter validez no momento de presentala e reflectir a situación familiar a 31 de 

decembro de 2018, agás no caso de violencia de xénero) 

a) Anexo I debidamente cuberto e asinado, de xeito que se un solicitante ten varios fillos/as matriculados/as, 
deberá presentar unha solicitude única para todos os fillos/as para os que se solicita a axuda, especificando o 

nivel de estudos que espera realizar cada un deles no curso 2020/2021. 
b) Anexo II de comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar. 

c) Copia do Libro de familia no que figuren todos os membros computables. No caso de non ter libro de 

familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2018, non coincide coa reflectida no libro, poderán 
acreditar o número de membros utilizando algún dos seguintes medios: 

 Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a 

atribución da custodia.  
 Certificado ou volante de convivencia.  

 Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.  

d) Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un órgano que non 

pertenza á Xunta de Galicia. (do/a alumno/a ou calquera membro da familia) 
e) No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación xustificativa. 

f) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. 

g) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de 
menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia. 

h) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do 
concello onte resida a familia, no caso de que o pai/nai/titor/a carezan de DNI ou NIE. 

 

 
 
 
 


