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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros. 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.

Advertidos erros na dita orde, publicada no DOG número 53, do venres 15 de marzo de 
2013, é necesario efectuar as seguintes correccións:

– Na páxina 7919, no número 2, da disposición adicional segunda, onde di: « ..., deberá 
manifestar expresamente mediante escrito dirixido a este ao longo do mes de maio de cada 
ano,...»; debe dicir: « ..., deberá manifestar expresamente mediante escrito dirixido a este 
ao longo do mes de abril de cada ano,...».

– Na páxina 7925, do anexo II, na epígrafe de autorizacións, onde di: «Autorizo a Con-
sellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, (...) para a consulta dos datos 
de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio 
de Facenda e Administracións públicas, só para os únicos efectos de optar aos servizos 
complementarios de comedor e/ou transporte escolar»; debe dicir: «Autorizo a Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, (...) para a consulta dos datos de iden-
tidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de 
Facenda e Administracións públicas».

– Na páxina 7931, o anexo III-3, Documento de formalización de matrícula bacharelato, 
debe ser substituído polo que se achega.
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ANEXO III-3

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA BACHARELATO

DATOS DO CENTRO
NOME LOCALIDADE

DATOS DO/A ALUMNO/A SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DO PAI
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DA NAI
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX MÓBIL ENDEREZO ELECTRÓNICO

De conformidade co establecido no capítulo V da Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 12 de marzo de 
2013, pola que se regula o procedemento da admisión de alumnado en educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria e bacharelato en 
centros sostidos con fondos públicos.

SOLICITO:

A matrícula no centro para o curso escolar ____________ no nivel e curso que a continuación se detallan:

Indíquese a opción elixida:

Relixión (católica, evanxélica, islámica, xudía ...) Atención educativa

Idioma (ndicar o elixido como primeiro idioma)

BACHARELATO 

Curso: 1º 2º

Modalidade: Ciencias e Tecnoloxía Humanidades e Ciencias Sociais Artes

Materias pendentes

Materias da modalidade e optativa por curso

1º M M M O

2º M M M O

SINATURA DO PAI, NAI OU REPRESENTANTE LEGAL

Lugar e data

, de de

Director/a titular do
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