
 
     
 
 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS PARA O ALUMNADO DE ESO 
 
1) Norma   

O 13 de novembro publicouse a orde pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de 
máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e 
educación especial en centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e en centros 
privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E). Consultar no enlace que segue: 

 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201113/AnuncioG0598-061120-0002_gl.html  

 

2)  Alumnado destinatario no IES de Chapela : ESO 

2.1 Non ten que presentar solicitude: 
O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 
(Só o alumnado que recibiu o VALE DE MATERIAL ESCOLAR, non todo o que recibiu algún libro.) 

2.2 Ten que presentar solicitude: 
O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra 
algunha das seguintes condicións: 

 Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €. (renta de 2018) 
 Alumnado matriculado en educación especial. 
 Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia. 
 Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%. 

 

3) Solicitudes (Só alumnado que non recibiu o vale de material escolar) 
3.1 Prazo 
Do 16 ao 27 de novembro. 

3.2 Lugar: 

Secretaría do centro de 9:30 a 13:00. 

PREGAMOS QUE AS PERSOAS RESPONSABLES CUBRAN E ASINEN A SOLICITUDE EN CASA, E QUE SEXA 
O ALUMNADO QUEN A ENTREGUE PARA EVITAR O MOVEMENTO DE PERSOAS NO CENTRO. 

                3.3  Documentación:  

 Anexo I: solicitude. Única para todas as fillas ou fillos matriculados neste centro. Lembramos que a 
persoa solicitante é nai/pai/titor/a legal 

 Anexo II: comprobación telemática dos datos dos membros computables da unidade familiar. 

 Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar. Só no caso 
de non ter libro de familia ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2018, non coincide coa do 
libro, terán que presentarse documentos acreditativos tales como: sentencia xudicial de separación ou 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201113/AnuncioG0598-061120-0002_gl.html


divorcio ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, certificado ou volante de convivencia 
ou informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación 
familiar. 

 No caso de discapacidade igual ou superior ao 33% dalgún membro da unidade familiar, documentos que 
acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2018. 

 No caso de situación de violencia de xénero: documentación xustificativa. 

 No caso de non permitir a consulta telemática dos datos, marcalo no Anexo II e achegar orixinal e copia 
de DNI de todos os membros computables da unidade familiar e a declaración da renda 2018. 

Pincha aquí para descargar Anexos I e II 

 

4) Publicación de listaxes: 
 

Segundo a convocatoria só se poden publicar as listaxes de persoas admitidas no taboleiro do centro.  

4.1 As listaxes coas persoas que xa non teñen que facer solicitude por ser xa beneficiarias de vale de 
material escolar será publicada o luns 16 de novembro. 

4.2 As listaxes coas solicitudes admitidas e excluídas das que se deben presentar agora, publicaranse o 
mércores 3 de decembro. 

4.3 As solicitudes excluídas teñen 2 días hábiles para reclamar  (ata  o venres 5 de decembro) 

 

5) Reparto das máscaras entre as persoas beneficiarias: 
Segundo as instrucións recibidas o venres 13 de novembro, o centro debe realizar a compra do número de 
máscaras necesarias para atender as necesidades do alumnado beneficiario para os días lectivos que restan 
de curso. Intentarase facer a entrega o antes posible. 
 

SOLICITUDES (SÓ PARA ALUMNADO NON BENEFICIARIO DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR) 

   
 

Chapela, 13 de novembro de 2020 
 
 

A secretaria 
 
 
 
 
 

Josefa de la Concepción Blanco 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/system/files/ANEXO%20I%20E%20II_ED330E_G_Alternativa.pdf

