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 NÚMERO EXPEDIENTE

Sr. Director do IES FERNANDO WIRTZ SUÁREZ. A CORUÑA
(cortar pola liña de puntos) selo

XUSTIFICANTE de SOLICITUDE DE ADMISIÓN PARA O CURSO   2017/2018 data de entrada

 Ordinario  -    ADULTOS  -   DISTANCIA  -   LIBRE Ciclo Formativo:
CENTRO LOCALIDADE correo-e TELÉFONO

IES “FERNANDO WIRTZ SUÁREZ” A CORUÑA ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es 881960260
APELIDOS DO/A ALUMNO/A NOME DO/A ALUMNO/A DNI

SOLICITUDE DE ADMISIÓN en CICLOS Formativos FCT
e/ou Proxecto

 FCT  PROXECTO  ORDINARIO                ADULTOS PRESENCIAL
 ADULTOS DISTANCIA           LIBRE

FAMILIA PROFESIONAL CICLO FORMATIVO. GRAO CURSO

 ADMINISTRACIÓN         INFORMÁTICA  Medio     Superior 2º

DATOS DO ALUMNO
APELIDOS DO/A ALUMNO/A NOME DO/A ALUMNO/A DNI

Centro de procedencia

Estudios achegados
DATA NACEMENTO SEXO PAÍS NACIONALIDADE PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE (PARROQUIA)

TIPO NÚMERO TARXETA SANITARIA Nº correo electrónico (OBRIGATORIO)

 DNI  PASAPORTE 

DATOS FAMILIARES
APELIDOS DO PAI (OU TITOR/A) NOME DO PAI (OU TITOR/A) DNI

APELIDOS DA NAI NOME DA NAI DNI

Persoa ou persoas para  o envío de correspondencia:  Pai   Nai    Propio Alumno   Outro____________________________
ENDEREZO
RUA, BARRIO OU LUGAR Nº de PISO E LETRA PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE PROVINCIA TELÉFONO 1 TELÉFONO 2

ENDEREZO PAI (si é distinto do familiar)
RÚA, NÚMERO, ANDAR PROVINCIA CONCELLO 

LOCALIDADE(PARROQUIA) LUGAR CÓDIGO POSTAL TELÉFONO Teléfono Móvil ou outro

ENDEREZO NAI (si é distinto do familiar)
RÚA, NÚMERO, ANDAR PROVINCIA CONCELLO 

LOCALIDADE(PARROQUIA) LUGAR CÓDIGO POSTAL TELÉFONO Teléfono Móvil ou outro

SINATURA A Coruña,                    de                                    de 2017

1 Fágome responsable da veracidade dos datos recollidos nesta solicitude.

2 Coñezo o establecido sobre o caracter provisional da solicitude de matrícula
condicionada a que haxa un número mínimo de solicitudes de matrícula
admitidas segundo se establece na Orde de 5 de xuño de 2007, pola que se
regula o procedemento de admisión do alumnado en centros docentes
sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación
profesional de grao medio e superior (DOG: 15/06/2007)

Asdo:
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 NÚMERO EXPEDIENTE

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

 Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de
identidade.

 Copia do pasaporte ou do documento de identificación da Unión Europea, cando non se dispoña de DNI nin NIE.

 Certificación académica en que conste o expediente académico e o depósito do título, de ser o caso (achéguese o documento no
caso de que o CENTRO non dispoña del. No caso de alumnado do centro Boletín de cualificacióins.

 Certificado de superación da proba de acceso ao ciclo formativo (achéguese o documento no caso de que a Administración educativa
de Galicia non dispoña del ou no caso de non autorizar a súa consulta).

 Certificado de superación da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

 Certificado de superación da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de ensinanzas deportivas ou de
artes plásticas e deseño.

 Certificado do grao de discapacidade (achéguese o documento só no caso de non ter sido expedido por organismos dependentes da
Xunta de Galicia ou cando sendo expedido por estes non se autorice a súa consulta).

 Certificación da resolución de deportista de alto nivel ou de alto rendemento.

 Credencial de homologación dos estudos obtidos no estranxeiro.

 Solicitude de inscrición condicional (no caso de titulacións obtidas no estranxeiro pendentes de homologación).

 Resolución xudicial acreditativa da separación ou divorcio, situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea
atribuída, con carácter exclusivo, a unha das persoas proxenitoras.

 Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos de identidade da persoa solicitante
no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do
Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

 Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos académicos que constan en poder da
Administración autonómica, de conformidade co artigo 4 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a
documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos.
SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

 Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos do certificado de discapacidade que
constan en poder da Administración autonómica, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. SI NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal,
infórmase de que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade 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 mediante o envío dun correo electrónico a: sxfp@edu.xunta.es.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos
públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as
persoas adultas. 


