ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED534A

SOLICITUDE

INSCRICIÓN PARA A PROBA PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DE BACHAREL PARA
MAIORES DE VINTE ANOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

DATA DE NACEMENTO

LOCALIDADE

SEXO

CORREO ELECTRÓNICO
Muller

Home

E, NA SUA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa solicitante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

EXERCICIOS DOS QUE SE EXAMINARÁ (marque cunha cruz a opción ou opcións elixidas)
Exercicio 1, das materias de Lingua Galega e Literatura I e II e
das materias troncais xerais comúns a todas as modalidades.

Exercicio 2, das materias troncais xerais propias da modalidade e
itinerario elixidos e das materias troncais de opción.

EXERCICIO DO QUE SOLICITA A VALIDACIÓN (marque cunha cruz a opción elixida)
Exercicio 1, das materias de Lingua Galega e Literatura I e II e
das materias troncais xerais comúns a todas as modalidades.

Exercicio 2, das materias troncais xerais propias da modalidade e
itinerario elixidos e das materias troncais de opción.

IDIOMA ESTRANXEIRO DO EXERCICIO 1 (marque cunha cruz a opción elixida)
Inglés

Francés

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

EXERCICIO 2 - MATERIAS DE MODALIDADE (marque unha modalidade e, dentro dela, as opcións elixidas. O exercicio de materias troncais
xerais propias da modalidade e itineriario elixidos realizarase en primeiro lugar)
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIAIS
HUMANIDADES

CIENCIAS

CIENCIAS SOCIAIS

Parte 2: sinale cunha cruz unha única opción:

Parte 2: sinale cunha cruz unha única opción:

Historia do Mundo Contemporáneo e Xeografía.

Física e Química e Física.

Economía e Economía da Empresa.

Física e Química e Química.
Debuxo Técnico I e II.

Parte 3: sinale cunha cruz unha única opción:

Parte 3: sinale cunha cruz unha única opción:

Grego (I y II)

Bioloxía e Xeoloxía e Bioloxía.

Literatura Universal e Historia da Arte.

Bioloxía e Xeoloxía e Xeoloxía.

Literatura Universal e Historia da Filosofía.

RECOÑECEMENTO DE NECESIDADES ESPECIAIS
Presenta discapacidade que precisa adaptación para a realización das probas:

SI

NON

Especifique a discapacidade e a adaptación necesaria:

EXENCIÓN DE LINGUA GALEGA
Solicita a exención de Lingua Galega e Literatura I e II por proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro, nos termos
establecidos polo artigo 18.1 do Decreto 79/2010, de 20 de maio (marcar cun x o que proceda):
SI

NON

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Que non está en posesión do título de bacharel nin se atopa matriculada en ensinanzas oficiais de bacharelato nin estivo matriculada nelas
no presente curso escolar por calquera réxime ou modalidade.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Certificación do ditame de discapacidade, cando este fose emitido por unha Administración distinta da Xunta de Galicia.
Certificado de residencia, se a persoa solicitante procede doutra comunidade autónoma, no caso de solicitar a exención das materias de
Lingua Galega e Literatura I e II.
Certificacións académicas ou copia do libro de escolaridade e/ou historial académico onde se acredite ter superado materias para validar
algún exercicio.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no cadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.
DNI ou NIE da persoa solicitante.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Certificado do grao de discapacidade, recoñecida pola Xunta de Galicia, só no caso de solicitar a adaptación da proba.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado <Alumnado> co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para informar ás persoas
interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante Secretaría Xeral Técnica de la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Edificio
administrativo San Caetano s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.gal.
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LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 10 de febreiro de 2012, modificada pola Orde do 22 de decembro de 2016 pola que se regula a proba para a obtención do título de
bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do __ de ________ de ____, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a
proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Nome do centro:

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

