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En Ponteareas a 26 de maio de 2015 

Queridos pais/nais: 

 

Diríxome a vostedes para comunicarlles que como tódolos cursos xa poden ir buscando 

a documentación necesaria para adxuntar á solicitude da Beca de Educación Especial, 

que é a seguinte: 

 

 Fotocopia do D.N.I do solicitante (o neno ou a nena) e de tódolos membros 

computables da familia maiores de 14 anos. 

 Documento facilitado pola entidade bancaria cos datos identificativos da 

conta na que desexa percibi-la axuda, na que debe constar o Código Cuenta 

Cliente (CCC) comprensivo dos códigos que identifican o banco, a oficina, o 

díxito de control e o número de conta, entre os que obligatoriamente debe 

figurar o/a alumn@ solicitante da axuda. É moi importante que se manteña 

activa dita conta e non modifiquen nin cancelen a mesma ata recibi-la 

transferencia bancaria co importe da axuda. 

 Certificado de Minusvalía ou certificado do equipo de orientación educativa 

e psicopedagógica dependente da administración educativa ou 

departamento de orientación da administración educativa. 

 No caso de que se esté nalgunha das circunstancias que dan dereito á 

dedución da renta (familias numerosas, minusvalía calificada, etc.), deberán 

presentar tamén documentación acreditativa según o caso: fotocopia do carnet de 

familia numerosa, do libro de familia, do certificado de minusvalía, da pensión 

de orfandade, etc…  

 Informe Neurolóxico do nen@ se o teñen. 

 

Dado que os impresos de solicitude da beca non acostuman a sair ata mediados de 

agosto (e xa veremos este ano se hai beca porque cos recortes non o temos  moi claro), 

nós podemos ir recopilando a documentación necesaria e cando a teñan poden ir 

traéndoma ao colexio nun sobre pechado e co nome do nen@ escrito por fóra ou ben 

deixarllo a Marta na Secretaría do Centro.En canto sepa algo da beca xa me poño en 

contacto con vostedes por teléfono ou a través das titoras dos seus fill@s (sexa a 

mediados de Agosto ou cando saia…). 

 

Saúdalles atentamente  

 
A ORIENTADORA DO COLEXIO “LA INMACULADA” 

 

Elisa Mª García Domínguez 
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