ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED550A

SOLICITUDE

RESERVA DE PRAZA, CAMBIO DUN CENTRO A OUTRO A QUE SE ESTEA ADSCRITO
DATOS DA/DO ALUMNA/O SOLICITANTE
NOME

(1)

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

DATA DE NACEMENTO

SEXO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

Muller

Home

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (poderá ser cambiado en calquera momento da tramitación do procedemento)
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal). Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (consignar o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notific@, para que se poida acceder ao contido das mesmas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

DATOS DO/DA PROXENITOR/A

(2)

NOME

DATOS DO/DA PROXENITOR/A

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

(2)

NOME

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN

LOCALIDADE

(2)

(deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

(1) A solicitude de reserva de praza escolar será única e presentarase no centro de orixe ou na sede electrónica a través da aplicación
https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/.
(2) A solicitude deberá ser asinada polo/a proxenitor/a ou representantes legais do alumnado.

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

OBXECTO DA SOLICITUDE
Reserva de praza, para o vindeiro curso escolar, como alumna/o do centro

no nivel e curso que a seguir se detallan:
EDUCACIÓN PRIMARIA
Curso:

1º

2º

3º

4º

5º

6º

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Curso:

1º

2º

3º

4º

BACHARELATO
Curso:

1º

Modalidade:

Ciencias

2º
Humanidades e Ciencias Sociais

Artes

No caso de ser admitida/o no centro, solicita:
Uso do servizo de comedor escolar

(3)

Uso do servizo de transporte escolar

(3)

SI

NON

SI

NON

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que durante o presente ano académico a/o alumna/o cursa os estudos correspondentes ao

curso de

(4)

no centro
2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI ou NIE do/da proxenitor/a solicitante

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI ou NIE da persoa representante

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e entidades co obxecto de xestionar o presente procedemento,
así como para informar ás persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer
ante a Secretaría Xeral Técnica da dita consellería, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San
Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela ou a través dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.gal.

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 as ensinanzas de segundo 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 (Diario Oficial de Galicia número 245, do 26 de decembro).
- Orde do 12 de marzo de 2013 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.

SINATURA DO/DA PROXENITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

SINATURA DO/DA PROXENITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL

Lugar e data

Lugar y fecha

,

de

de

,

de

de

(3) Só no caso dos centros que ofrezan este servizo.
(4) Indicar se se trata de educación infantil, educación primaria, ESO ou bacharelato.

Centro educativo

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I bis

COMPROBACIÓN DE DATOS DOS RESTANTES MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta
consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, aceptan a incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de
terceiras persoas interesadas menores de idade o presente documento deberá ser asinado por un dos proxenitores, titor/a ou representante
legal.
NOME E APELIDOS

NIF

RELACIÓN DE
PARENTESCO

CONSULTA
DNI/NIE

SINATURA

OPÓÑOME
Á
CONSULTA

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado Relacións administrativas coa cidadanía e entidades co obxecto de xestionar o presente procedemento,
así como para informar ás persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer
ante a Secretaría Xeral Técnica da dita consellería, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio Administrativo San
Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela ou a través dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.gal.
Lugar e data

,

de

de

