
                                 CEIP “Max Aub”            25 Aniversari             Telèfon  i  Fax                                            GENERALITAT VALENCIANA
                                           Pare Urbà, s/n.                    1986-2011                963662626                              Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació                                              46009 València                                 46018126@edu.gva.es           http://mestreacasa.gva.es/web/ceipmaxaub/1

AYUDA DE LIBROS DE TEXTO / ED. PRIMARIA  / CURSO 2012/2013

Se  ha  publicado  la  orden  que  regula  las  AYUDAS  DE LIBROS  DE TEXTO,  material  didáctico  e 
informático,  para el curso 2012-2013 (ORDEN 31/2012, de 22 de junio - DOCV 26.06.12).
El importe máximo de dichas ayudas será de 125 €, para quienes tienen derecho a la ayuda completa. El 
resto de las ayudas serán  del 70% y del 40% .
La ayuda directa se concederá en los siguientes casos:
-Unidad familiar con uno de sus miembros víctima de violencia de género o de terrorismo.
-Huérfano absoluto o en situación de acogimiento.
-Premio extraordinario de rendimiento académico.
-Alumnado miembro de familia acogedora.
El resto se valorará según los criterios de  baremación que figuran en la orden.
El alumnado que no promocione de curso no tendrá derecho a la ayuda prevista en esta convocatoria.

El 100% de la ayuda se entregará a los beneficiarios de ayuda directa, a aquellas familias cuya renta per 
cápita no supere  los 5.591€.

En cuanto a las ayudas parciales (70% y 40%), además de la renta per cápita, se otorgarán siguiendo una 
serie de criterios de preferencia, especificados en la orden.

 El plazo para  entregar en  CONSERJERÍA las solicitudes, comienza el 29 de junio y acaba el 25 de 
julio. 

El enlace de la solicitud que hay que rellenar es:

http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/docs/ajudesllibres/1213_Annex_III.pdf

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

1. FOTOCOPIA NIF/NIE/pasaporte del padre y de la madre o tutor/a.

2. FOTOCOPIA NIF/NIE o número de identificación provisional (solicitarlo en la entidad 
bancaria) del alumno solicitante que ha de ser titular o cotitular de la cuenta bancaria. 
Comprueben que el Banco tiene actualizado dicho número.

3. FOTOCOPIA libreta bancaria (1ª hoja)
4. FOTOCOPIA JUSTIFICANTES situaciones socio-familiares.
5. FOTOCOPIA Libro de familia.
6. SOLICITUD Y FOTOCOPIA de la solicitud.

NOTA: 

Si ya han entregado  DOCUMENTOS   para la solicitud de Ayudas de Comedor  no es necesario volver a 
entregarlos para la Ayuda de Libros (excepto DNI/NIE o pasaporte)

http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/docs/ajudesllibres/1213_Annex_III.pdf
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AJUDA DE LLIBRES DE TEXT / ED. PRIMÀRIA / CURS 2012/2013

S’ha publicat l’orde que regula les AJUDES DE LLIBRES DE TEXT, material didàctic i informàtic,  per 
al curs 2012-2013 (ORDE 31/2012, de 22 de juny - DOCV 26.06.12).
L’import màxim de les dites ajudes serà de 125 €, per als que tenen dret a l’ajuda completa. La resta de 
les ajudes seran  del 70% i del 40% .
L’ajuda directa es concedirà en els casos següents:
-Unitat familiar amb un dels seus membres víctima de violència de gènere o de terrorisme.
-Orfe absolut o en situació d’acolliment.
-Premi extraordinari de rendiment acadèmic.
-Alumnat membre de família acollidora.
La resta es valorarà segons els criteris de baremació que figuren en l’orde.
L’alumnat que no promocione de curs no tindrà dret a l’ajuda prevista en esta convocatòria.

El 100% de l’ajuda s’entregarà als beneficiaris d’ajuda directa, a aquelles famílies la renda de les quals 
per capita no supere  els 5.591€.

Quant a les ajudes parcials (70% i 40%), a més de la renda per capita, s’atorgaran seguint una sèrie de 
criteris de preferència, especificats en l’orde.

 El termini per a entregar en CONSERGERIA les sol·licituds, comença el 29 de juny i acaba el 25 
de juliol. 

L’enllaç de la sol·licitud que cal omplir és:

http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/docs/ajudesllibres/1213_Annex_III.pdf

DOCUMENTS A ENTREGAR:
1. FOTOCÒPIA NIF/NIE/passaport del pare i de la mare o tutor/a.

2. FOTOCÒPIA NIF/NIE o número d’identificació provisional (sol·licitar-ho en l’entitat 
bancària) de l’alumne sol·licitant que ha de ser titular o cotitular del compte bancari. 
Comproven que el Banc té actualitzat el dit número.

3. FOTOCÒPIA llibreta bancària (1ª full)
4. FOTOCÒPIA JUSTIFICANTS situacions sociofamiliars.
5. FOTOCÒPIA Llibre de família.
6. SOL·LICITUD I FOTOCÒPIA de la sol·licitud.

NOTA: 

Si ja han entregat DOCUMENTS per a la sol·licitud d’Ajudes de Menjador no cal tornar a entregar-los 
per a l’Ajuda de Llibres (excepte DNI/NIE o passaport)

http://www.cefe.gva.es/ocd/areacd/docs/ajudesllibres/1213_Annex_III.pdf
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