ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED513A

SOLICITUDE

ADMISIÓN Á FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL DO SISTEMA EDUCATIVO

ED513A
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF/PASAPORTE
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

NACIONALIDADE

DATA DE NACEMENTO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF/PASAPORTE

ENSINANZAS PARA AS QUE SOLICITA SER ADMITIDO/A
CÓDIGO DO CENTRO

NOMBRE DO CENTRO

CÓDIGO DO CICLO

CICLO FORMATIVO

32015037

IES MANUEL CHAMOSO LAMAS

CSELE03

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÖTICA. I

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
PARA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO
1. Que ten entre dezaoito anos (ou que os fai no ano natural no que comece o ciclo formativo) e vinte e nove anos no momento de inicio do
ciclo formativo.
2. Que cumpre o requisito de acceso directo por (marque cun X a opción correspondente):
Graduado/a en ESO
Título profesional básico
Técnico/a auxiliar
Técnico/a
2º de BUP
Acceso por PCPI (Orde do 13 de xullo de 2011)
Algún dos requisitos de acceso a ciclos de grao superior. Marcar a opción que corresponda no apartado titulado "para ciclos formativos de
grao superior" (véxase máis abaixo)
Outros estudos declarados equivalentes (indicar cal):

3. Que cumpre o requisito de acceso mediante proba (marque cun X a opción correspondente):
Proba de acceso aos ciclos formativos
PAU para maiores de 25 anos

ANEXO I
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
PARA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR
1. Que ten entre dezaoito anos (ou que os fai no ano natural no que comece o ciclo formativo) e vinte e nove anos no momento de inicio do
ciclo formativo.
2. Que cumpre o requisito de acceso directo por (marque cun X a opción correspondente):
Bacharelato LOE
Bacharelato LOMCE
Bacharelato da LOXSE
Titulación universitaria ou equivalente
Técnico/a especialista, técnico/a superior ou equivalente para efectos académicos
Técnico/a
Outros estudos declarados equivalentes (indicar cal):

3. Que cumpre o requisito de acceso mediante proba (marque cun X a opción correspondente):
Proba de acceso aos ciclos formativos
PAU para maiores de 25 anos
PARA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO E DE GRAO SUPERIOR
4. Que non dispón dunha cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo,
requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
5. Que non realizou con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumpre os requisitos establecidos na normativa laboral
vixente para poder efectualo.
6. Que non superou ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado cursando previamente este ciclo formativo.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Currículo co formato Europass
Só no caso de non dispor de DNI ou NIE, achegarase un dos seguintes documentos:
Copia do documento de identificación da Unión europea
Copia do pasaporte
REQUISITOS XERAIS DE ACCESO (marque cun X a opción correspondente)
Só no caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Lei orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación, achegarase a documentación correspondente:
Certificación académica na que conste o expediente académico e o depósito do título, de ser o caso (acceso directo)
Certificación da superación da proba de acceso ao ciclo formativo (acceso mediante proba)
Certificación da superación da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos (acceso mediante proba)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas.
DNI/NIE da persoa solicitante

ANEXO I
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e
contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de Procedementos e Servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros
dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na
normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos e máis información
Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento Xeral de Protección de Datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do __ de _________ de ____ pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de
formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Nome do centro educativo

de

de

