COLEXIO “TIRSO DE MOLINA”
MERCEDARIOS
Rúa Arce s/n 15401 – FERROL Teléfono: 981352109/981350659 Fax: 981357724
www.tirsoferrol.org
E-mail: info@tirsoferrol.com

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE
TEXTO E MATERIAL ESCOLAR
CURSO 2017-2018
(Orde do 16/05/2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de
texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e educación especial en centros docentes
sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18, DOG nº 96 do 22/05/2017)

PRAZO DE PRESENTACIÓN:

Ata o 23 de xuño de 2017

LUGAR:

Secretaría do Centro (R/ Arce, S/N, 2º andar)

HORARIO:

De luns a venres de 9:30 a 13:00 e martes de 16:00 a 17:00 h.

REQUISITOS:

Estar matriculado en Educación Primaria ou ESO no curso 2017/18.

DOCUMENTACIÓN:
-

Solicitude ÚNICA para todos os fillos matriculados no centro, cuberta e asinada por
todos os membros computables (Código de procedemento ED330B)

-

Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. De non
coincidir o libro de familia coa situación familiar a 31/12/2015, deberase acreditar o
número de membros.

-

Grado de discapacidade: achegará o certificado acreditativo do grado de
discapacidade, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se
non autoriza expresamente a súa verificación.

-

Violencia de xénero. Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da
Lei 11/2007, do 27 de xullo, para a prevención e tratamento integral da violencia de
xénero.

CALENDARIO:
-

Publicación da listaxe provisional do Fondo Solidario tanto Educación Primaria como
ESO: 14 de xullo de 2017. As reclamacións poderanse presentar nos dous días
seguintes á publicación (17 e 18 de xullo).

-

-

Publicación da listaxe definitiva do Fondo Solidario:
o

Educación Primaria: 21 de xullo.

o

ESO: 15 de setembro.

Recollida de vales: A partir do 17 de xullo.

