
Sanxenxo, a 03 de xuño de 2013 

Estimados pais: 

  

 Comunicámoslle que a Consellería de Educación ven de publicar no DOG 

do 31 de maio de 2013 as axudas axudas axudas axudas para a adqpara a adqpara a adqpara a adquisición de libros de texto uisición de libros de texto uisición de libros de texto uisición de libros de texto (Orden (Orden (Orden (Orden 

30/05/20130/05/20130/05/20130/05/2013333)))) para Ed. Primaria, Educación Secundaria e Educa para Ed. Primaria, Educación Secundaria e Educa para Ed. Primaria, Educación Secundaria e Educa para Ed. Primaria, Educación Secundaria e Educación Especial.ción Especial.ción Especial.ción Especial.    

    

 PRAZOS: 
 

    Ed. Primaria e Ed. Especial: ata o 30 de xuño de 201Ed. Primaria e Ed. Especial: ata o 30 de xuño de 201Ed. Primaria e Ed. Especial: ata o 30 de xuño de 201Ed. Primaria e Ed. Especial: ata o 30 de xuño de 2013333....    

    Ed. Secundaria (ordinario): do 25 de xuño ao 26 de xullo de 201Ed. Secundaria (ordinario): do 25 de xuño ao 26 de xullo de 201Ed. Secundaria (ordinario): do 25 de xuño ao 26 de xullo de 201Ed. Secundaria (ordinario): do 25 de xuño ao 26 de xullo de 2013333....    

    Ed. Secundaria (convocEd. Secundaria (convocEd. Secundaria (convocEd. Secundaria (convoc.... extraordinaria): do 0 extraordinaria): do 0 extraordinaria): do 0 extraordinaria): do 02 ao 30 de setembro de 2013.2 ao 30 de setembro de 2013.2 ao 30 de setembro de 2013.2 ao 30 de setembro de 2013.    

    

    PodenPodenPodenPoden obter  obter  obter  obter a orde e a sola orde e a sola orde e a sola orde e a soliiiicicicicitude na páxina do colexio tude na páxina do colexio tude na páxina do colexio tude na páxina do colexio 

www.colexioabrente.comwww.colexioabrente.comwww.colexioabrente.comwww.colexioabrente.com  ou na páxina   ou na páxina   ou na páxina   ou na páxina     http://www.edu.xunta.eshttp://www.edu.xunta.eshttp://www.edu.xunta.eshttp://www.edu.xunta.es        (os cales se (os cales se (os cales se (os cales se 

poden poden poden poden cubrir directamente e imprimir).cubrir directamente e imprimir).cubrir directamente e imprimir).cubrir directamente e imprimir).    
    

Documentación a entregar :Documentación a entregar :Documentación a entregar :Documentación a entregar :        

- Fotocopia do lFotocopia do lFotocopia do lFotocopia do libro de familiaibro de familiaibro de familiaibro de familia na que figuren todos os membros da  na que figuren todos os membros da  na que figuren todos os membros da  na que figuren todos os membros da 

unidade familiar.unidade familiar.unidade familiar.unidade familiar.    

- Se Se Se Se todtodtodtodos os os os os os os os membros da unidade familiar non están nmembros da unidade familiar non están nmembros da unidade familiar non están nmembros da unidade familiar non están no mesmo o mesmo o mesmo o mesmo 

libro, deberán aportar ademais o libro, deberán aportar ademais o libro, deberán aportar ademais o libro, deberán aportar ademais o certificado de convivenciacertificado de convivenciacertificado de convivenciacertificado de convivencia    

(solicitar no concello)(solicitar no concello)(solicitar no concello)(solicitar no concello)....    

- Certificado de minusvalíaCertificado de minusvalíaCertificado de minusvalíaCertificado de minusvalía ( ( ( (de ser o caso)de ser o caso)de ser o caso)de ser o caso)    
    

Para determinar a renPara determinar a renPara determinar a renPara determinar a rendddda per cápita deberán sumar as casillas 455 + 465 da a per cápita deberán sumar as casillas 455 + 465 da a per cápita deberán sumar as casillas 455 + 465 da a per cápita deberán sumar as casillas 455 + 465 da 

declaración da declaración da declaración da declaración da decldecldecldeclaración da Renda do 20aración da Renda do 20aración da Renda do 20aración da Renda do 2011111111    e dividir e dividir e dividir e dividir entre o número de entre o número de entre o número de entre o número de 

membros dmembros dmembros dmembros da unidade familiar computables (deben ter en conta que computarán a unidade familiar computables (deben ter en conta que computarán a unidade familiar computables (deben ter en conta que computarán a unidade familiar computables (deben ter en conta que computarán 

por dous os membropor dous os membropor dous os membropor dous os membros da unidade familiar que teña unha discapacidade igual ou s da unidade familiar que teña unha discapacidade igual ou s da unidade familiar que teña unha discapacidade igual ou s da unidade familiar que teña unha discapacidade igual ou 

superior ao 33% ou pensión de xubilación ou retiro por incapacidade superior ao 33% ou pensión de xubilación ou retiro por incapacidade superior ao 33% ou pensión de xubilación ou retiro por incapacidade superior ao 33% ou pensión de xubilación ou retiro por incapacidade 

permanente).permanente).permanente).permanente).    
    

Familia monoparentales:Familia monoparentales:Familia monoparentales:Familia monoparentales:    
- Renta per cápita familiar Renta per cápita familiar Renta per cápita familiar Renta per cápita familiar atatatata 6.000 €: 170 €a 6.000 €: 170 €a 6.000 €: 170 €a 6.000 €: 170 € en primaria e  en primaria e  en primaria e  en primaria e 180 180 180 180 € en € en € en € en 

secundariasecundariasecundariasecundaria    

- Renta per cápita fRenta per cápita fRenta per cápita fRenta per cápita familiar desde 6001,01 ata 9.000amiliar desde 6001,01 ata 9.000amiliar desde 6001,01 ata 9.000amiliar desde 6001,01 ata 9.000 €:  €:  €:  €: 90909090 € en  € en  € en  € en 

primarprimarprimarprimariiiia e  a e  a e  a e      104 € en 104 € en 104 € en 104 € en secundaria.secundaria.secundaria.secundaria.    
    

RestoRestoRestoResto    de familias:de familias:de familias:de familias:    
    
- Renta per cáRenta per cáRenta per cáRenta per cápita familiar ata 5.400 €: pita familiar ata 5.400 €: pita familiar ata 5.400 €: pita familiar ata 5.400 €: 170 € en primaria e 180 170 € en primaria e 180 170 € en primaria e 180 170 € en primaria e 180 €€€€    en en en en 

secundariasecundariasecundariasecundaria    

- Renta per Renta per Renta per Renta per cápita familiar descápita familiar descápita familiar descápita familiar desde 5.400,01 € ata 9.000 €: 90 € de 5.400,01 € ata 9.000 €: 90 € de 5.400,01 € ata 9.000 €: 90 € de 5.400,01 € ata 9.000 €: 90 € en en en en 

primaria e  1primaria e  1primaria e  1primaria e  100004444 € en secundaria. € en secundaria. € en secundaria. € en secundaria.    

    

Atentamente, 

 

 

 A Dirección. 

 
 

 


