
AXUDAS MATERIAL ESCOLAR E LIBROS DE TEXTO 2021-2022

● Poderán solicitar axuda para material escolar  os alumnos matriculados na ESO.
● A solicitude será única para todos os fillos e/ou tutelados que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021-
22.

● Ao implementarse o Proxecto Edixgal ata 4º de ESO  estamos excluídos da participación no Fondo Solidario de libros de
texto.

● As solicitudes poderán presentarse no propio centro (impreso da solicitude e Anexo II, debidamente asinados, xunto coa
documentación precisa) ou por vía telemática na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. (https://sede.xunta.gal)

● Poderá solicitar axuda para adquirir libros de texto o alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65% e o alumnado 
con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), sempre que a xuízo do centro docente este alumnado non poda usar 
libros  nin material dixital do curso no que esté matriculado.

BENEFICIARIOS

MATERIAL ESCOLAR ( VALE 50 EUROS POR FILLO/A):

- Familias con renda igual ou inferior a 6000 euros.

- Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia (independentemente da renda).

-Alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65% (independentemente da renda).

 AXUDA LIBROS: 

- Alumnado con  NEAE:  a) Renda per cápita igual ou inferior  a 6000 euros corresponde vale de 240 euros.

                                           b) Renda per cápita entre 6000 e 10000 euros corresponde vale de 160 euros.

- Alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65% corresponde vale de 275 euros  (independentemente da renda).

PRAZO

Ata o 22 xuño de 2021
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DOCUMENTACIÓN

● ANEXO I 

● ANEXO II

● Copia do libro de familia

● En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial onde cosnte a atribución da custodia.

● Certificado do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un órgano  que non pertenza á Xunta de Galicia.

● Violencia de xénero

● Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores para o
alumnado en situación d etutela ou garda da Xunta de galicia.

●Documentación a aportar se non se autoriza a consulta telemática:

-Fotocopia dos DNI dos membros computables da unidade familiar.
-Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia
-Renda familiar do 2019 , ou no seu caso, certificado tributario.
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