
ASPECTOS IMPORTANTES DA ORDE ORDEN de 6 de noviembre de 2020 por la que se
regulan los criterios y el procedimiento de distribución de mascarillas entre el alumnado

Alumnado destinatario

1.   Fora beneficiario da axuda para adquirir material escolar.

2.  Non  fose  beneficiario  da  axuda  para  adquirir  material  escolar  por  diferentes
circunstancias, pero:

a)  Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 .

b) Estea 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.

SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea
matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede
electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

a)  Anexo  II  (comprobación  de  datos  dos  membros  computables  da  unidade
familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os
demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, ademais deberán presentar a sentenza xudicial
e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado
no artigo 4.1 desta orde, presentarase un certificado ou volante de convivencia no que
deberán figurar o/o alumno/a e todos os familiares que convivan co/ela, ou un certificado
dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Certificado do grao de discapacidade do/do alumno/a ou calquera membro da
familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d)  Documentación  xustificativa  da  situación  de  violencia  de  xénero  non  ámbito
familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 dá Lei 11/2007, de 27 de xullo,
galega para a prevención e ou tratamento integral dá violencia de xénero. Documentación
justificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas
que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero.

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

f) 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.

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