
AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
2015-2016 

 

Destinatarios: 
Alumnos dos seguintes cursos de: 
Educación primaria: 1º, 2º, 4º e 6º 
Educación secundaria: 1º e 3º 
* Os Alumnos de 3º e 5º de primaria e de 2º e 4º da ESO poderán solicitar libros do Banco 
Solidario de Libros do noso Centro. 
 

Requisitos: 
* Non repetir curso no ano académico 2014-2015 (excepto 1º e 2º Primaria) 
* Non superar a cifra de 9.000€ per cápita. Para o cálculo desta cifra sumaranse as casillas 366 e 374 das 
declaracións do ano 2013 dividindo o resultado entre os membros da unidade familiar. 
* Ter devoltos os libros de texto adquiridos coas axudas do curso pasado. 
 

Lugar e prazo: 
* Se presentarán na secretaría do centro escolar o anexo I que podedes descargar no seguinte enlace da 
nosa web:  

Http://www.colegioesperanza.com/librosdetexto.php. 
* Para educación primaria: do 2 de xuño ao 30 de xuño 
* Para educación secundaria: do 25 ao 30 de xuño 
* Aqueles alumnos de educación secundaria con materias pendentes para setembro presentarán as 
solicitudes do 2 de setembro ao 2 de outubro. 
 

RECOLLIDA DE VALES: 
Unha vez tramitada a solicitude poderán recollerse os vales na Secretaría do Centro do 1 ao 8 de xullo. 



 
Documentación: 
 

A)ANEXO I debidamente cuberto e asinado por todos os membros da unidade familiar maiores de idade. 
 

B) libro de familia en que figuren todos os membros da unidade familiar. 
No caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, en día 31 de decembro de 2013, non coincide 
coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de 
membros da unidade familiar, tales como: 

1. Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do 
causante. 

2. Certificado ou volante de convivencia. 
3. Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación 

familiar. 
 

C) no caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude deberá 
presentarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia en 31 de decembro de 2013: 

1. Certificado emitido polo órgano competente do grao de minusvalidez cunha porcentaxe igual ou 
superior ao 33%, 

2. Resolución ou certificado emitido pola seguridade social de pensión de incapacidade permanente 
nos graos de total, absoluta ou grande invalidez, ou 

3. Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de 
xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade. 
 

D) no caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa. 


