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INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN FONDO 

LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR. 

• Prazo de presentación.- Do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020 (ambos incluídos). 

• Instrucións.- 

DATOS DA PERSOA 

SOLICITANTE: 

Cubrir todos os datos do PAI, NAI OU TITOR do alumno/a. 

No caso de discapacidade igual ou superior ao 33%   

marcar   si   ou   non,   e   o   mesmo   para   a   situación   

de   violencia   de   xénero   (achegar   fotocopia   da 

documentación acreditativa en caso de marcar si nalgún 

dos casos). 

DENOMINACIÓN DO 

CENTRO: 

CPI Plurilingüe Santa Lucía 

DATOS DO 

ALUMNADO: 

Neste apartado deberán poñer todos os irmáns para os que 

se solicita axuda que vaian estar matriculados no CPI para 

o curso 2020/2021. SÓ UNHA SOLICITUDE POR FAMILIA. 

Cubrir NIF, Nome e apelidos, data de nacemento. Marcar 

Primaria ou ESO e o curso para o que vai pasar no 

curso20/21 (independentemente de que puidera repetir, 

SEMPRE se porá o curso posterior ao que está no curso 

actual), marcar se existe discapacidade do alumno/a ou se 

está tutelado/a pola Xunta. 

MEMBROS 

COMPUTABLES DA 

UNIDADE FAMILIAR: 

Membros da unidade familiar: o proxenitor non solicitante e 

irmáns non matriculados. Cubrir NIF, nome e apelidos, data 

de nacemento e se teñen discapacidade. 

DOCUMENTACIÓN 

QUE SE ACHEGA: 

a) Se o solicitante posúe DNI ou NIE: 

▪ Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos 

os membros computables. 

▪ En caso de separación ou divorcio, ademais deberán 

achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde 

conste a atribución da custodia do/a menor. 

b) Excepcionalmente, no caso de que o solicitante 

careza de DNI ou NIE, poderase acreditar o número 

de membros computables utilizando algún dos 

seguintes medios: 

◦ Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos 

os membros computables. 

◦ Certificado ou volante de convivencia. 

◦ Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do 

concello onde resida a familia. 
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SINATURA DA PERSOA 

SOLICITANTE: 

A solicitude deberá vir asinada polo SOLICITANTE. 

ANEXO II: Anexo II para a comprobación de datos dos membros 

computables da unidade familiar. No caso de que a persoa 

solicitante e/ou os membros computables se opoñan a esta 

consulta, deberán indicalo no cadro correspondente, 

ademais de achegar os documentos xustificativos: 

• DNI ou NIE 

• Declaración do imposto sobre as persoas físicas ou, á falta 

deste, o certificado tributación de imputacións no exercicio 

2018. 

• Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola 

Xunta de Galicia 

• Percepción de pensión por incapacidade permanente total, 

absoluta ou gran invalidez, ou de pensión de clases pasivas 

por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o 

servizo ou inutilidade (equivalente a unha discapacidade 

igual ao 33%). 

 

Deberán asinalo todos os membros da unidade familiar, 

excepto o solicitante. No caso dos menores de idade 

asinará pai, nai ou titor legal. 

 

• RECOMENDACIÓNS PARA A PRESENTACIÓN PRESENCIAL DA SOLICITUDE, 

POLO COVID-19:  

o Recoméndase que a persoa solicitante asista ao centro con mascarilla.  

o Só poderá entrar unha persoa ao centro, gardando as medidas de protección 

e distancia de seguridade.  

o A persoa solicitante deberá   traer   toda   a   documentación   fotocopiada.  O   

CENTRO NON FARÁ FOTOCOPIAS DA DOCUMENTACIÓN. 

o A persoa solicitante deberá traer un bolígrafo da casa por se falta algún dato 

por cubrir. 

o A SOLICITUDE NON SE PODERÁ CUBRIR NO CENTRO, DEBERÁ VIR 

CUBERTA DA CASA. 

 

• HORARIO DO CENTRO PARA A PRESENTACIÓN PRESENCIAL DA SOLICITUDE SERÁ 

DE 9:30 A 13:30 H. 


