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Procedemento: 

Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos 
públicos 

Código do procedemento: 

ED550B 

Documento: 

Solicitude 

 

 

Datos do alumno/a solicitante (1) 

Nome 

 

Primeiro apelido 

 

Segundo apelido 

 

NIF 

 

Data de nacemento (dd/mm/aaaa) 

 

Sexo 

Home  (   )                    Muller  (   ) 

Enderezo (rúa, número, escaleira, piso, letra, etc) 

 

Localidade 

 

Código postal 

 

Provincia 

 

Concello 

 

 

Datos do pai (2) 

Nome 

 

Primeiro apelido 

 

Segundo apelido 

 

NIF 

 

 

Datos da nai (2) 

Nome 

 

Primeiro apelido 

 

Segundo apelido 

 

NIF 

 

 

Datos do/a representante legal (2) 

Nome 

 

Primeiro apelido 

 

Segundo apelido 

 

NIF 

 

 

Enderezo para efectos de notificación 

Enderezo (rúa, número, escaleira, piso, letra, etc) 

 

Localidade 

 

Código postal 

 

Provincia 

 

Concello 

 

Teléfono 

 

Fax 

 

Móbil 

 

Enderezo electrónico 

 

 

Domicilio do centro de traballo (3) 

Denominación da empresa 

 

Enderezo (rúa, número, escaleira, piso, letra, etc) 

 

Localidade 

 

Código postal 

 

Provincia 

 

Concello 

 

 

No caso de ser admitido/a no centro, faría uso do servizo de comedor escolar? (4) Si  (   )     Non (   ) 

No caso de ser admitido/a no centro, solicita o uso do transporte escolar? (4) Si  (   )     Non (   ) 

Opta a unha praza para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo? (5) Si  (   )     Non (   ) 

 

Expón: 

Que durante o presente ano académico 2012–2013 cursa os estudos correspondentes ao ........................................... curso de (6) 
........................................... , no centro ........................................................................................................................ 
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Solicita 

Que lle sexa reservada unha praza, para o vindeiro curso escolar, como alumno/a do centro: 

 IES “Praia Barraña” de Boiro (A Coruña)  

no nivel e curso que a continuación se detallan (sinalar cun “X” segundo corresponda): 

 Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)          Curso:     1º  (   )          2º  (   )          3º  (   )          4º  (   ) 

  

 Bacharelato Curso:     1º  (   )          2º  (   )           Modalidade:   (   ) Ciencias e Tecnoloxía      

                      (   ) Humanidades e Ciencias Sociais      

                      (   ) Artes (vía de Artes Plásticas, Deseño e Imaxe) 
 

 

 

Documentación que se achega (sinalar cun “X” segundo corresponda) 

□ DNI / NIE da alumna/o, libro de familia, ou outro documento acreditativo da idade. 

□ Se é o caso, documentación xustificativa da solicitude dunha praza para alumnado con necesidades específicas de apoio 
educativo (5) 

 

No suposto de non ser admitida/o no centro mencionado anteriormente, solicita ser admitida/o, por orden de prioridade, nos 
seguintes: 

Orde Centro 

2º  

3º  

4º  

5º  

6º  

. 

 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2º do Decreto 255/2008, de 23 de outubro 
(DOG do 13 de novembro) e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve 
(DOG do 10 de xullo), 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. (sinalar 
cun “X” no lugar correspondente) 

 Si  Non (neste caso achegarase a documentación correspondente) 

 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 3º do Decreto 255/2008, de 23 de outubro 
(DOG do 13 de novembro) e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve 
(DOG do 10 de xullo), para a consulta dos datos de residencia do solicitante no Sistema de Verificación de Datos de Residencia do Ministerio de 
Facenda e Administracións Públicas, só para os únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar. (sinalar 
cun “X” no lugar correspondente) 

 Si  Non (neste caso achegarase a documentación correspondente) 

 

En cumprimento do disposto no artigo 5º da Lei 15/1999, de protección de datos de carácter persoal (BOE do 14 de decembro), informase de que 
os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. 
Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición  previstos na lei mediante un escrito dirixido a este centro 
educativo como responsable do ficheiro. 

 

Lexislación aplicable 

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 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 (DOG do 15 de marzo). 

 

Sinatura da nai ou representante legal 

 

 

Sinatura do pai ou representante legal 

 

 

 Lugar e data 

En ................................ a ............................... de ............................... de 20 ..... 

 Lugar e data 

En ................................ a ............................... de ............................... de 20 ..... 

 

Sr./ Sra. Director/a do IES “Praia Barraña” de Boiro (A Coruña) 
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Criterios alegados e información para a solicitude de praza na Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e Bacharelato 

 

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que é certa canta información aquí se sinala, así como que os criterios marcados son os 

únicos que desexo que se teñan en conta, á hora de obter a puntuación correspondente no proceso de admisión de alumnado en 
centros docentes sostidos con fondos públicos. 

Así mesmo, comprométome a achegar a documentación necesaria para xustificar cada un dos puntos declarados, no caso de que 
esta sexa solicitada polo centro educativo. 

 

 

 

 

Criterios 
Puntuación 

(13) 

Irmás/áns do/a solicitante matriculados/as no centro durante o curso escolar para o que se solicita a admisión (7):  

 Nome Primeiro apelido Segundo apelido Curso   

      

      

      

  

Nai, pai ou titores/as traballadores/as do propio centro (8):   

  

Domicilio familiar (3) (9):    

  

Familia numerosa:    

    

Familia monoparental:    

  

 Renda (suma das casiñas 455 e 465) A    

Renda anual per cápita da unidade familiar (10): Nº de membros da unidade familiar  B    

 Renda per cápita (dividir A / B)  C    

  

Discapacidade igual ou superior ao 33% da alumna/o, nai, pai, titores/as ou algún dos seus irmáns (11):   

  

Só Bacharelato: nota media obtida no terceiro curso da ESO ou na titulación alegada     

  

Criterio complementario establecido polo centro:      

  

Só Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ou Bacharelato (12): 

□ O/A alumno/a solicitante cursa ensinanzas regradas de Música ou Danza. 

□ O/A alumno/a solicitante segue un programa deportivo de alto rendemento. 

 

  

Puntuación total:  

 

 

 

Sinatura da nai ou representante legal 

 

 

Sinatura do pai ou representante legal 

 

 

 Lugar e data 

En ................................ a ............................... de ............................... de 20 ..... 

 Lugar e data 

En ................................ a ............................... de ............................... de 20 ..... 
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Autorización para que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria lle poida solicitar datos tributarios á 
Axencia Tributaria relativos ao nivel de renda (IRPF) e ao domicilio fiscal 

 

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a lle solicitar á Axencia Estatal da Administración 

Tributaria información de natureza tributaria, para ser tida en conta no proceso de admisión de alumnado en centros docentes 
sostidos con fondos públicos, de conformidade co establecido no punto 10 do artigo 84º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación (BOE do 4 de maio), e nos artigos 95º.1, punto k e 95º.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria (BOE do 18 
de decembro). 

  

 

 

 

información tributaria autorizada: 

 Domicilio fiscal das/dos asinantes, no ano no que se solicita praza. 

 Datos que posúa a Axencia Estatal de Administración Tributaria sobre a renda das persoas físicas correspondentes ao 
exercicio fiscal anterior en dous anos ao ano natural en que se tramita a presente solicitude de admisión de alumnado en 
centros docentes sostidos con fondos públicos. 

 

 

 

Relación de todas/as as/os declarantes da unidade familiar (*): 

Nome Primeiro apelido Segundo apelido NIF Sinatura 

     

     

     

     

     

     

 

Lugar e data: 

En ................................ a ............................... de ............................... de 20 ..... 

 
(*) Tanto que se opte por unha tributación conxunta como por unha individual, a autorización concederase por ambos os dous 
cónxuxes. 
 
Nota: a autorización concedida polos asinantes pode ser revogada en calquera momento, mediante escrito dirixido á Directora ou 
Director do centro. 
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Matrícula nas diferentes materias ofertadas polo centro 

Co obxecto de contribuír a unha maior e mellor organización por parte do centro, os/as solicitantes deberán indicar as materias que 
desexan cursar no nivel para o que solicitan praza, atendendo en todo caso á táboa que se presenta a continuación: 

 

1º curso de ESO (cadro de materias provisional á espera da implantación da LOMCE) 

Materias comúns:  Cs. da Natureza, Cs. Sociais Xeografía e Historia, Educación Física, Educación Plástica e Visual, Lingua 
Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, 1ª Lingua Estranxeira, Matemáticas, Proxecto Interdisciplinar, 2ª Lingua Estranxeira, 
Ensinanzas de Relixión, Titoría    
Primeira lingua estranxeira  
(sinalar cun “X”): 

Inglés     (     ) Francés     (     ) 

Ensinanzas de relixión  
(sinalar cun “X”): 

Relixión Católica  (   ) Hist e Cult das Relixións  (   ) Atención Educativa  (   ) 

 

2º curso de ESO 

Materias comúns:  Cs. da Natureza, Cs. Sociais Xeografía e Historia, Educación Física, Educación para a Cidadanía e Dereitos 

Humanos, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, 1ª Lingua Estranxeira, Matemáticas, Música, Tecnoloxías, 2ª 
Lingua Estranxeira, Ensinanzas de Relixión, Titoría    
Primeira lingua estranxeira  
(sinalar cun “X”): 

Inglés     (     ) Francés     (     ) 

Ensinanzas de relixión  
(sinalar cun “X”): 

Relixión Católica  (   ) Hist e Cult das Relixións  (   ) Atención Educativa  (   ) 

 

3º curso de ESO (cadro de materias provisional á espera da implantación da LOMCE) 

Materias comúns:  Bioloxía e Xeoloxía, Cs. Sociais Xeografía e Historia, Educación Física, Educación Plástica e Visual, Física e 

Química, Lingua Castelá e Literatura, Lingua Galega e Literatura, 1ª Lingua Estranxeira, Matemáticas, Música, Tecnoloxías, 
Ensinanzas de Relixión, Titoría    
Primeira lingua estranxeira  
(sinalar cun “X”): 

Inglés     (     ) Francés     (     ) 

Materia optativa: 
(numerar por orde de preferencia) 

Cultura Clásica  

(     ) 

2ª Lingua Estranxeira  

(     ) 

Obrad. de Iniciativas Emprend. 

 (     )  

Ensinanzas de relixión (sinalar cun 

“X”): 
Relixión Católica  (   ) Hist e Cult das Relixións  (   ) Atención Educativa  (   ) 

Sección bilingüe de inglés  

(sinalar cun “X” só en caso afirmativo): 

O/A alumno/a  desexa participar na sección bilingüe de inglés que se desenvolverá nas 
materias de Ciencias Sociais Xeografía e Historia e de Tecnoloxías 

(   ) 

 

4º curso de ESO 

Materias comúns: Cs. Sociais Xeografía e Historia, Educación Física, Educación Ético-Cívica, Lingua Castelá e Literatura, Lingua 

Galega e Literatura, 1ª Lingua Estranxeira, Música, Ensinanzas de Relixión, Titoría    
Matemáticas 
(sinalar cun “X”): 

Matemáticas A, de carácter terminal   (     ) Matemáticas B, de carácter propedeútico   (     ) 

Primeira lingua estranxeira  
(sinalar cun “X”): 

Inglés     (     ) Francés     (     ) 

Opcións de  

Matrícula: 
(sinalar cun “X” a opción elixida) 

Opción A   (    ) 

Educación Plástica e Visual 

Música 

Opción B   (    ) 

Bioloxía e Xeoloxía 

Física e Química 

Tecnoloxía 

Opción C   (    ) 

Latín 

2ª Lingua Estranxeira 

Materias  

Optativas: 
(numerar por orde de preferencia, do 1 ao 
6, correspondendo o 1 coa materia que se 
desexa cursar como 1ª opción) 

Bioloxía e Xeoloxía   (     ) Ed. Plástica e Visual   (     ) Física e Química   (     ) 

Informática   (     ) Latín   (     ) Música   (     ) 

2ª Lingua Estranxeira   (     ) Tecnoloxía   (     )  

Cultura Clásica   (     ) Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras (     ) 

Ensinanzas de relixión (sinalar cun 

“X”): 
Relixión Católica   (     ) Hist. e Cult. das Relixións   (     ) Atención Educativa   (     ) 

 

De cara  a facilitar a elección das materias que o alumno/a desexa cursar, deberanse ter en conta as seguintes indicacións para á 

matrícula: 

 

 De cara a escoller a materia optativa deberase ter en conta  que os/as alumnos/as que cursen a materia de Segunda 

Lingua Estranxeira (Inglés ou Francés) en 3º curso poden volver a cursala en 4º curso, nos demais casos hai que 

cambiar de materia optativa (non pode coincidir coa xa cursada en 3º curso). 


