
ANEXO I

PROCEDEMENTO

EXENCIÓN DA MATERIA DA LINGUA GALEGA NO ENSINO NON UNIVERSITARIO EN 
GALICIA

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

ED332A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

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
EN CALIDADE DE 
(PAI, NAI, TITOR)

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)

TIPO DE VÍA NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE ANDAR PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

EXPÓN:
Que a situación do alumno/a é a prevista nos artigos 18 e 19 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non 
universitario de Galicia, debido a que se incorpora ex novo ao sistema educativo de Galicia en:  

3º ciclo da educación primaria:
5º curso 6º curso

Educación secundaria obrigatoria:
2º ESO1º ESO 4º ESO3º ESO

Bacharelato:
2º CURSO1º CURSO

Por todo isto, SOLICITA  

Que se lle conceda a exención da lingua galega para o actual curso académico.

Autorizo a Secretaría Xeral de Política Lingüística, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade 
do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de 
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste 
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido 
a este centro directivo como responsable do ficheiro.



ANEXO I 
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística. 

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia. 

Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 
Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega.

Nome do centro educativo 

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de
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DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
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
EN CALIDADE DE
(PAI, NAI, TITOR)
ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
ANDAR
PORTA
CP
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
EXPÓN:
Que a situación do alumno/a é a prevista nos artigos 18 e 19 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia, debido a que se incorpora ex novo ao sistema educativo de Galicia en: 
3º ciclo da educación primaria:
Educación secundaria obrigatoria:
Bacharelato:
Por todo isto, SOLICITA 
Que se lle conceda a exención da lingua galega para o actual curso académico.
Autorizo a Secretaría Xeral de Política Lingüística, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido a este centro directivo como responsable do ficheiro.
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LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística.
Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia.
Orde do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega.
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