SOLICITUDE DE PRAZA: Prazo: do 1 ao 22 de marzo
HORARIO DE SECRETARÍA

SEDE ADMINISTRATIVA DO CRA

LUNS

9:30 A 11:00

MARTES

16:00 a 17:00

MÉRCORES

09:30 a 13:30

Documentación a entregar:
ANEXO II cuberto e asinado.
Copia da tarxeta sanitaria.
Copia do DNI do menor ou documento onde se acredite a idade (libro de familia).
Copia do DNI da nai/pai/ titor legal que solicita a praza na súa representación.
Documento de autorización a comunicación via e-mail.
FAMILIA: (cubrir os apelidos da/o menor)
Apelido 1:
TELÉFONOS:
NAI:

Apelido 2:

PAI:

URXENCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:
NAI:
PAI:
DNI nai:
DNI pai:
CONCELLO DE NACEMENTO DA/O MENOR:
PROVINCIA DE NACEMENTO DA/O MENOR:
Nº TARXETA SANITARIA DA/O MENOR:

ACEPTA COMUNICACIÓNS VÍA CORREO ELECTRÓNICO:
SI
NON
Asinado:

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TER EN CONTA NO PROCESO DE SOLICITUDE DE PRAZA
1. O CRA ANTÍA CAL, é un ÚNICO centro escolar, esto quere dicir que non sollicitamos praza en
cada aula, senón no centro.
2. Solicitar praza no centro implica que só se procederá a baremación no caso de sobrepasar as
34 solicitudes totais, o que quere dicir que si só podo levar ao meu fillo ou filla a "aula X" e non se
chega á baremación será asignado a outra aula antes que ao Centro que teñades escollido como
segunda opción.
3. Trataremos de respectar na medida do posible as vosas preferencias de aula, xa que
entendemos que un CRA é un centro maioritariamente de proximidade. No caso de non quedar
vacantes na aula que elixades reasignarémosvos á seguinte que poñades por orde de prioridade
atendendo SEMPRE a criterios obxectivos recollidos na lexislación vixente.
POLO QUE VOS PEDIMOS QUE:
1. Sexades moi coidadosos cubrindo a documentación, xa que a parte que atinxe ao baremo é de
vital importancia.
2.Teñades en conta que é posible que non poidades escoller unha única aula
2. Sexades claros á hora de cubrir as prioridades de aula
3. Comprendades que isto é un procedemento lexislado e obxectivo.

Non teño preferencia por ningunha aula
Outras preferencias:
AULAS POR ORDE DE PREFERENCIA
1
2
3
4
5

