ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED550A

SOLICITUDE

RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DOCENTE SOSTIDO CON FONDOS PÚBLICOS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE* (proxenitora, titora ou acolledora)
PRIMEIRO APELIDO

NOME
TIPO

NOME DA VÍA

NIF
NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

SEGUNDO APELIDO

TELÉFONO 2

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

*O alumnado maior de idade ou menor emancipado poderá actuar como solicitante.

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que se poderán cambiar
en calquera momento a través de Notifica.gal:
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 ou Chave365.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DO/DA ALUMNO/A
NOME
DATA DE NACEMENTO

PAÍS

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

PORTA

ANEXO I
(continuación)

CENTRO DOCENTE, ETAPA E CURSO (no que está matriculado/a)
CENTRO

6º EDUCACIÓN INFANTIL
6º EDUCACIÓN PRIMARIA
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Alumnado matriculado nun CRA en EP:

CENTRO DOCENTE, ETAPA E CURSO (no que solicita a reserva)
CENTRO

1º EDUCACIÓN PRIMARIA
1º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
1º BACHARELATO

Ciencia e Tecnoloxía

Humanidades e Ciencias Sociais

Artes

Xeral

Alumnado procedente dun CRA en EP:
Así mesmo SOLICITO
Servizo de comedor escolar

SI

NON

Servizo de transporte escolar

SI

NON

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo I-bis (Comprobación de datos e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora)
Documento acreditativo da representación
Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e as persoas proxenitoras
Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento

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 recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

Finalidades do tratamento

Os datos persoais facilitados no presente formulario serán tratados coa finalidade de xestionar a reserva de
praza no centro docente solicitado e os procesos para o acceso e admisión do alumnado, así como a
actualización da información e contidos da Carpeta cidadá e o exercicio da función educativa e orientadora.

Lexitimación para o
tratamento
Destinatarios dos datos

Exercicio de dereitos

Cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, así como na restante normativa recollida no presente formulario e na ficha do procedemento na
Guía de procedementos e servizos.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos.
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común,
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada
de protección de datos e máis https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información

ANEXO I
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten
as 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 (Diario Oficial de Galicia número 29, do 11 de febreiro).
Orde do __ de _______ de ___ pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Centro educativo

de

de

ANEXO I-bis

COMPROBACIÓN DE DATOS E CONSENTIMENTO DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA
ED550A - RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DOCENTE SOSTIDO CON FONDOS PÚBLICOS
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta
consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

NOME E APELIDOS

NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os seguintes documentos serán obxecto de consulta
ás administracións públicas

SINATURA

OPÓÑOME Á
CONSULTA
DNI/NIE da outra persoa proxenitora, titora ou
acolledora

CONSINTO a presentación da solicitude de RESERVA (anexo I) para o/a alumno/a
no centro docente

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades. Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento

Os datos persoais facilitados no presente formulario serán tratados coa finalidade de xestionar a reserva de praza no centro docente solicitado e os procesos para o
acceso e admisión do alumnado, así como a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá e o exercicio da función educativa e orientadora.

Lexitimación para o tratamento

Cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, así como na restante normativa recollida
no presente formulario e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos, todo iso en base a razóns dun interese público esencial.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento
outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común,
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada de
protección de datos e máis información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Lugar e data

,

de

de

