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“En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán 
rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa 
interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como 
responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, 
Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es.” 

 

RESERVA INTERNA DE PRAZA  

CURSO 2020-2021 

Educación Infantil e Primaria 
 

1.                                          DATOS ALUMNO/A                    
NOME E APELIDOS:  DNI:  

DATA DE NAC: TELÉFONO URXENCIA: 
ENDEREZO:  

TELF.MÓBIL NAI/TITORA LEGAL: 

TELF.MÓBIL PAI/TITOR LEGAL: 
 

2.    No 2020-2021   vai cursar:         

 ED. INFANTIL: 4º 5º 6º (Selecciona o curso) 

ED. PRIMARIA: 1º 2º 3º 4º 5º 6º  
 

OPTATIVAS : (ELIXIR UNHA) 

 RELIXIÓN CATÓLICA 

 VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 
 

FOI USUARIO/A DO COMEDOR ESCOLAR NO CURSO 2019/20 □ SI □ NON 

SERÁ USUARIO/A DO COMEDOR ESCOLAR NO CURSO 2020/21 ** □ SI □ NON 
 

FOI USUARIO/A DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CURSO 2019/20        □ SI □ NON 
SERÁ USUARIO/A DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CURSO 2020/21         □ SI □ NON 
VAI A UTILIZAR A MESMA PARADA QUE O CURSO PASADO □ SI □ NON 
No caso de que vaia a utilizar o transporte no curso 2020/21, sinálese no cadro, o nome da parada 
 

CUBELO 

SABADIN 

ALENDE 

COSOIRADO 

PONTELLAS 

CASTRIÑO 

SAN LORENZO 

PICOTA 

SOIGLESIA 

REBÓN 

DEARRIBA 

SOUTO 

QUERGUIZO 

 Cubelo  Alende  Pontellas  San Lorenzo  Soiglesia  Souto 

 Chabola  Espedregueira  Lameiro  Barro  Alberguería  Casal 

 Campo Lebón  Paraños  Santa Xusta  Chan Amil  Barosela  Penagrande 

 SAbadín  Soar  Rial  Vilacoba  Mane  Querguizo 

   Cosoirado  Conles  Picota  Rebón de Abaixo   

     Tramborrios    Castro   

     Castriño    Calvo   

         Rebón de Arriba   

**Todo o alumnado que vaia a utilizar o servizo de comedor escolar deberá de entregar no centro un impreso de liquidación de ingresos. 

Dito impreso poderá recollerse no centro ou descargarse da páxina web  tan pronto como o teñamos dispoñible. 
 

Moraña    , ______ de ___________ de 20___                                       O pai/ a nai ou titor/a legal 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                              Asdo:--------------------------- 
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AUTORIZACIÓN PARA O USO DE IMAXES POLO CENTRO EDUCATIVO 

 

D./Dna ……………………………………………………. con DNI ....................., na miña condición de 

representante legal do alumno/a ............................................................. □SI / □NON  autorizo 

ao CPI PLURILINGÜE SANTA LUCÍA á publicación na  web do centro, na revista escolar, 

nos blogs dos diferentes  cursos e proxectos, na páxina oficial do centro en facebook e no 

canal de youtube do centro da imaxe durante o curso escolar 2020/2021.  

Este consentimento emítese aos únicos efectos de autorizar a publicación de imaxes na web 

oficial, na revista escolar, nos blogs dos diferentes cursos e proxectos levados a cabo no 

centro, na páxina oficial do centro en facebook e no canal de youtube do CPI Plurilingüe 

Santa Lucía coa finalidade de dar a coñecer as actividades desenvolvidas no centro 

educativo  durante o presente curso académico. 

Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste 

consentimento en calquera momento. 
 

En Moraña, a ….. de …………………….de 20…... 

 

Asinado: ……………………………………….. 

 
 

INSTRUCIÓNS 
 

O alumnado de tódolos cursos de educación infantil e primaria que teña intención de seguir os seus estudos no 

CPI Plurilingüe Santa Lucía ten a necesidade de cumprimentar este formulario de reserva interna  de praza para 

coñecer as súas preferencias e servizos complementarios que vai utilizar de cara ao curso seguinte xa que ten 

unha praza garantida para o seguinte nivel ao que está cursando. 

1. Datos persoais.- Cubrir os datos persoais do alumno/a.  

2. Cubrir o apartado 2 que se refire a aspectos educativos  e de servizos complementarios. 

3. Cubrir  autorización  para o uso de imaxes polo centro educativo indicando SI ou NON 

 
O presente formulario, debidamente cuberto e asinado, deberá entregarse na Secretaría do CPI Plurilingüe 
Santa Lucía do 13 ao 17 de xullo de 2020 

 

NOTA IMPORTANTE: A autorización para saír do Centro ou para a recollida do alumno/a na parada do 
autobús mantense a do curso pasado. Se vostede quere modificar dita autorización deberá solicitalo na 
Secretaría do CPI Plurilingüe Santa Lucía. 
 
Coa entrega do presente formulario o pai, a nai ou titor/a legal do  alumno/a manifesta que non solicitou admisión en ningún outro centro 
educativo e a súa intención de exercer o dereito de permanencia para o curso 2020/21 no CPI Plurilingüe Santa Lucía nos termos establecidos 
no artigo 5.1 do 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. 
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