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Axudas para a adquisición de libros de texto e materiais (curso 2013-14)

Requisitos:

• Non repetir curso

L  ugar de presentación:  

• Na secretaría do centro

• Unha solicitude por cada alumno/a

Prazo de presentación:

• Alumnado que formalice a matricula en xuño: do 25 de xuño ao 26 de xullo

• Alumnado que formalice a matricula en setembro: do 2 de setembro ao 2 de outubro

Solicitude (Anexo I):

• Poderá obterse na secretaria do centro ou na páxina web 

Documentación que hai que presentar coa solicitude:

• Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar. No caso de non ter libro de familia 
ou se a situación familiar a día 31 de decembro de 2011 non coincide coa reflectida no libro, hai que presentar 
documentación que acredite o número de membros da unidade familiar (sentenza de separación, certificado de 
convivencia, informe dos servizos sociais,...).

• No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar deberá acompañar certificado do grao 
de minusvalía cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%.

• No caso de situación de violencia de xénero: documentación acreditativa.

Contía das axudas:

• Familias monoparentais (compostas por un só proxenitor):

--> Renda per cápita familiar ata 6.000 euros: 180 euros

--> Renda per cápita familiar desde 6.000,1 ata 9.000 euros: 104 euros

• Resto das familias:

--> Renda per cápita familiar ata 5.400 euros: 180 euros

--> Renda per cápita familiar desde 5.400,1 ata 9.000 euros: 104 euros

Como calcular a “Renda per cápita familiar”:

• Súmanse os recadros 455 e 465 da declaración da renda correspondente ao ano 2011.

• O resultado da suma anterior, divídese entre os membros da unidade familiar 

Quen forma a unidade familiar:

• Os pais non separados legalmente

• Os fillos ou fillas menores de idade

• Os fillos ou fillas maiores de idade con discapacidade

• Os fillos ou fillas solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar


