
SOLICITUDE
PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS

DATOS DO/A ALUMNO/A SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATA DE NACEMENTO SEXO         □ Home                                   □ Muller

DATOS DO/A PROXENITOR/A
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DO/A PROXENITOR/A
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO (alternativo, só se non coincide co anterior)
TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

MOTIVO DA SOLICITUDE DE ESCOLARIZACIÓN E/OU CAMBIO DE CENTRO DOCENTE
□ Incorporación tardía ao sistema educativo

□ Traslado de domicilio con cambio de localidade

□ Inicio dunha medida de acollemento familiar

□ Traslado de centro durante o curso sen cambio de localidade

□ Outras:

CENTRO DOCENTE (no que solicita a admisión)

NIVEL CURSO

□ EDUCACIÓN INFANTIL □ 4º □ 5º □ 6º

□ EDUCACIÓN PRIMARIA □ 1º □ 2º □ 3º □ 4º □ 5º □ 6º

□ EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA □ 1º □ 2º □ 3º □ 4º

□ BACHARELATO
CURSO MODALIDADE

□ 1º □ 2º □ Ciencias □ Humanidades e ciencias sociais □ Artes

ANEXO



ANEXO
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que no ano académico actual, o alumnado esta cursando os estudos correspondentes a ...... curso de...........................................no centro
.............................................................................................................
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
□ DNI ou NIE da persoa proxenitora ou representante legal que asine a solicitude
□ DNI ou NIE da outra persoa proxenitora que asine a solicitude, en caso de separación legal ou divorcio con custodia compartida
□ Copia completa do libro ou libros de familia
□ Sentenza de separación xudicial ou divorcio ou convenio regulador, de ser o caso
□ Incorporación tardía ao sistema educativo: certificación académica de reunir os requisitos esixidos no nivel que solicita

□ Traslado de domicilio con cambio de localidade:

Escritura de compra, contrato de alugueiro ou calquera outro título que lexitime a 
ocupación da vivenda declarada como novo domicilio habitual; contrato de alta nas
subministracións de auga e luz
Certificado de convivencia das persoas proxenitoras ou representantes legais e o alumnado
no novo domicilio familiar

□ Inicio dunha medida de acollemento familiar: resolución xudicial ou administrativa acreditativa da situación de tutela, garda ou do acollemento 
familiar permanente ou preadoptivo

OUTRA DOCUMENTACIÓN :

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia, consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e 
contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://  www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos   e na ficha 
do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos.

Persoas destinatarias dos datos
As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación 
e  resolución  dos  seus  procedementos  ou  para  que  as  persoas  interesadas  poidan  acceder  de  forma 
integral á información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros 
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na 
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de
https://  www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais   datos e máis información

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten 
ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, reguladas na Lei orgánica 
2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG núm. 245, do 26 de decembro)
- Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que  
imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato

SINATURA DO/A PROXENITOR/A OU REPRESENTANTE SINATURA DO/A PROXENITOR/A OU REPRESENTANTE

Lugar e data Lugar e data

, de de , de de

CENTRO DOCENTE

XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE



DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/a...........................................................................................................con DNI:.............................

como proxenitor/a/representante legal do/a alumno/a............................................................................

Declaro que coñezo o contido da ORDE do 12 de marzo de 2013, modificada pola Orde de 25 de xaneiro de 2017, 

pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos  

públicos,, que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria  

obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación  e, de forma específica o 

contido do artigo 14 da mesma orde que di:

1. O alumnado matriculado nun centro docente que desexe cambiar a outro centro, o alumnado que pretenda 

continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas dispoñibles sexa inferior a demanda, e 

o alumnado que solicite  posto escolar  por  primeira vez,  presentará a solicitude que deberá  axustarse ao 

modelo normalizado.

2. Esta solicitude será única e terá carácter vinculante.

3. A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitores, agás que a 

patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario 

presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo.

         En ..................................... a.................de...............................de 20......

        Asdo.:



DOCUMENTACIÓN

SOLICITUDE EXTRAORDINARIA DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

1. Solicitude cumprimentada e debidamente asinada por calquera das persoas titulares 

da patria potestade.

2. En caso de separación ou divorcio é necesaria a resolución xudicial 

correspondente e requírese:

sinatura de ambas/os os proxenitoras/es (agás que a patria 

potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles)

ou

autorizacion xudicial para o cambio de centro. No seu defecto 

poderase admitir xustificación de ter presentado esta solicitude.

3. Xustificación que motiva a solicitude:

4. Novas incorporacións ou traslado de domicilio: certificación do padrón municipal.

5. Outros supostos excepcionais: documentación obxectiva que acredite o motivo 

extraordinario para o cambio de centro..

6. Copia da documentación acreditativa da identidade do(s) proxenitore(s) (DNI ou 

outro).

7. Copia do Libro de familia.

8. Certificación  de  reunir  os  requisitos  de  acceso  ao  nivel  académico  solicitado 

(certificación  académica).  Esta  documentación  non  é  precisa  para  o  alumnado 

procedente do estranxeiro.


