
    

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA PAIS, NAIS  
E TITORES/AS DO ALUMNADO 

 

Xuño, 2014 
 

Axudas para libros de texto e material escolar 

 
O Diario Oficial de Galicia do 30 de maio publica a 

convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto e 
material escolar para o próximo curso 2014-15. 

 
O importe das axudas está comprendido entre 90,00 € e 

180,00 €, dependendo da etapa educativa e do nivel de renda 
familiar, sendo 9000 € anuais por persoa o límite máximo de renda. 

 
Destinatarios das axudas: 
Pode solicitar esta axuda todo o alumnado de Educación 

Primaria e de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). 
 
Prazos para presentar esta solicitude: 
Educación Primaria...  do 2 de xuño ao 2 de xullo. 

ESO...     do 25 de xuño ao 28 de xullo. 
 
Recollida de impresos, información e entrega das solicitudes...

        ... na secretaría do Centro. 
... http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria 
... http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/ 

(Os impresos e a información aparecen no DOG do 30 de maio) 

 
O Equipo Directivo 

 

 
ACUSE DE RECIBO DA INFORMACIÓN: "AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E 

MATERIAL ESCOLAR" 
Entregar ao profesor titor por medio do alumnado 

 
D/Dª ___________________________________________________________, con DNI.- ___________________, 
pai/nai/responsable legal do/a alumno/a _______________________________________________________, 
escolarizado no grupo ______ do _______ curso de _______________________________, COMUNICA 
que recibiu a información dirixida a pais, nais e responsables legais do alumnado. 

Miño, a .......... de ............................... de 2014 
Sinatura 

 

 

http://www.edu.xunta.es/web/gratuidadesolidaria
http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi/


    

 

Documentación a presentar coa solicitude: 
 Libro de familia. 

Se non hai libro de familia ou a situación familiar non coincide coa reflectida no 
libro: 

o Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador 
onde conste a custodia. 

o Certificado ou volante de convivencia. 
o Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de 

residencia que acredite a situación familiar. 
 No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na 

solicitude deberá presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta 
circunstancia a 31 de decembro de 2012:. 

o Certificado emitido polo órgano competente do grao de minusvalía 
cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%. 

o Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de 
invalidez permanente nos graos de total, absoluto ou gran invalidez. 

o Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases 
pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade 
permanente para o servizo ou inutilidade. 

 No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación 
acreditativa. 

 
Procedemento: 

 O centro entregará un vale pola cantidade que corresponda (segundo os ingresos 
familiares) a cada familia solicitante, que deberá entregar na libraría na que compre 
os libros de texto. 

 As axudas son para o alumnado de Educación Primaria e Secundaria que teñan unha 
renda per capita familiar igual ou inferior a 9000 €, por cada membro computable. 
(Para calcular a renta percápita deberanse sumar os recadros 455 e 465 da 
declaración do imposto sobre a renda do 2012 e dividir entre o nº membros da 
unidade familiar). O número de membros  computables da unidade familiar e a 
situación económica son os que corresponden ao 31 de decembro 2012. 

 O alumnado repetidor non pode solicitar a axuda de libros e material escolar para o 
próximo curso 2014/15 . 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 


