
SOLICITUDE DE MATRÍCULA EN PRAZAS ADXUDICADAS
FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL. CURSO 2020-2021

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito).

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE

DATOS DOS/DAS PROXENITORES/AS OU REPRESENTANTES LEGAIS (obrigatorio no caso de solicitudes de menores de idade).
A solicitude deberá ser asinada pola persoa solicitante. Se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da
patria potestade ou representantes legais. Nos casos de separación ou divorcio destes/as, será necesaria a sinatura de ambas as persoas
proxenitoras, agás nos supostos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea atribuída, con
carácter exclusivo, a unha delas. Nestes casos, cumprirá presentar, coa solicitude, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo
centro educativo.

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:

1. Que na adxudicación actual ten praza adxudicada de formación profesional dual en:

☐ Grao medio ☐ Grao superior

Praza adxudicada

Código do centro Nome do centro Código do ciclo Nome do ciclo

Empresa (no caso de existir máis dun proxecto de formación profesional para o mesmo ciclo no mesmo centro)

Módulos adxudicados

Solicita matrícula Código do módulo Nome do módulo

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

2. Que coñece que:
Renuncia expresamente a seguir no procedemento de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade
presencial ou a distancia; e que non será adxudicada e non poderá formalizar matrícula ningunha nestes réximes ou modalidades segundo o
establecido no punto b) da disposición adicional terceira da Orde do 14 de xuño de 2018 pola que se autorizan proxectos experimentais de
formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

A solicitude de matrícula deberá entregarse, no prazo establecido, no centro no que se teña a praza adxudicada.

Nome do centro educativo:


