SOLICITUDE DE MATRÍCULA EN PRAZAS ADXUDICADAS
RÉXIME PARA AS PERSOAS ADULTAS. CURSO 2022-2023
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

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

NIF/PASAPORTE

NIF/PASAPORTE

DATOS DOS/DAS PROXENITORES/AS OU REPRESENTANTES LEGAIS (obrigatorio no caso de solicitudes de menores de idade).
A solicitude deberá ser asinada pola persoa solicitante. Se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera dos/das titulares da
patria potestade ou representantes legais. Nos casos de separación ou divorcio destes/as, será necesaria a sinatura de ambas as persoas
proxenitoras, agás nos supostos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea atribuída, con
carácter exclusivo, a unha delas. Nestes casos, cumprirá presentar, coa solicitude, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo
centro educativo.
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF/PASAPORTE

NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF/PASAPORTE

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que na adxudicación actual ten praza adxudicada do réxime para as persoas adultas en:
☐ Modalidade presencial ☐ Modalidade a distancia
☐ Grao medio
☐ Grao superior
Praza adxudicada
Código do centro

Nome do centro

Código do ciclo

Nome do ciclo

Módulos que ten adxudicados (sinale cun X aqueles dos que solicita matricularse):
Solicita matrícula Código do módulo Nome do módulo

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
2. Que coñece que:
- Poderá matricularse ata un total de 1.000 horas sempre que non exista solapamento horario superior ao 10 % da
duración do módulo.
- No caso de solicitar matrícula continuará no proceso de admisión daqueles módulos que pertenzan ao mesmo centro e
ciclo e que non lle fosen adxudicados. De non matricularse perderá o dereito sobrea as prazas adxudicadas, pero
continuará no proceso de admisión nos módulos que non lle fosen adxudicados.
- A solicitude de matrícula ten carácter provisorio, condicionada a que haxa un número mínimo de solicitudes de
matrícula admitidas segundo o establecido na normativa vixente.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data
,

de

de

A solicitude de matrícula deberá entregarse, no prazo establecido, no centro no que se teña a praza adxudicada.
Nome do centro educativo:

