
 

 

Actividades de Formación de Linguas Estranxeiras- AXUDASLE 

Estimadas familias: 

A Consellería de Educación e O. U. ven de publicar a convocatoria de axudas para a realización 

de Actividades de Formación de Linguas Estranxeiras para este curso 2019-20. 

Pode solicitalas antes do 26 de marzo.  

Requisitos: 

a) Estar cursando, no réxime xeral, 1º, 2º, 3º ou 4º da educación secundaria obrigatoria ou 1º 
ou 2º de bacharelato, en centros sostidos con fondos públicos, durante o curso 2019/20, 
na Comunidade Autónoma de Galicia.  

b) Ter superadas todas as áreas ou materias no curso 2018/19.  
c) Ter acadado no curso 2018/19 unha cualificación mínima de Ben no 6º curso de 

educación primaria para o alumnado de 1º de educación secundaria obrigatoria, e de 6 
para o de 2º, 3º e 4º curso de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato na área 
ou materia de lingua estranxeira que se vai perfeccionar na estadía.  

d) Para as actividades de integración, estar matriculado/a, no curso 2019/20, nun centro da 
Rede de centros plurilingües.  

e) Non ter concedida, no presente curso académico, outra axuda coa mesma finalidade. 
f) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas na Lei 

9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.  
g) Estar en posesión do DNI, NIE ou pasaporte. No caso do alumnado menor de 14 anos que 

non dispoña de documento de identidade, farase constar, como documento identificativo, 
o do pai ou da nai ou do titor ou titora legal. 

Nesta páxina https://www.edu.xunta.es/axudasle pódese ver toda a información que poida ser de 

interese e tramitar a solicitude. 

A través desa páxina, e accedendo o apartado “2. Solicitar axuda”, cúbrense os dous anexos I e 

II, que haberá que imprimir e presentar por Rexistro no edificio administrativo da xunta en 

Pontevedra (abre polas tardes ata as 19h). 

Facilitamos estes datos que son necesarios para cubrir o Anexo I: 

-Código do Centro IES de Meaño: 36020301 
-Dirección: Rúa dos Colexios 14, CP: 36967, Dena, Meaño, Pontevedra 
-Teléfono: 886151367 

No Rexistro tamén haberá que aportar a seguinte documentación: 

-Certificación do alumno/a das cualificacións das materias cursadas no curso anterior 2018-19. 

-Copia do libro de familia. 

-Documentación para xustificar circunstancias familiares: separación, divorcio, viuvez, ou 

outras. 

Agardamos que esta información sexa da súa utilidade. 

Un saúdo 

A Dirección 

 

https://www.edu.xunta.es/axudasle

