ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED504B

SOLICITUDE

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (alumno/a)
PRIMEIRO APELIDO

NOME
TIPO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF
NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL

SEXO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR

Home

Muller

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

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

NIF

RELACIÓN CO/COA ALUMNO/A SOLICITANTE
Pai

Nai

Titor/a

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 efectúan 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 de forma voluntaria.
TIPO
NOME DA VÍA
NÚM.
BLOQ.
ANDAR
PORTA
PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

CURSO (sinale no que estea matriculado/a)
1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACH.

2º BACH.

ORDE DAS PREFERENCIAS DE DESTINO (4º ESO e 1º e 2º de bacharelato)
Marque o destino elixido. No caso de elixir varios destinos, orde das preferencias de destino (poña 1, 2, 3, 4 ou 5, segundo sexa o caso).
4º ESO
Inglés Galicia 2 semanas

Inglés Galicia 1 semana

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO I
(continuación)
ORDE DAS PREFERENCIAS DE DESTINO (4º ESO e 1º e 2º de bacharelato) (continuación)
1º Bacharelato
Inglés
Galicia

Inglés
Canadá

Inglés Canadá
integración

Inglés
Reino Unido

2º Bacharelato
Inglés
Canadá

Inglés
Reino Unido

Francés
Francia

Portugués
Portugal

Francés
Francia

Portugués
Portugal

DATOS ACADÉMICOS
NOTA MEDIA DO EXPEDIENTE ACADÉMICO CURSO 2018/19

NOTA DE LINGUA ESTRANXEIRA CURSO 2018/19
Inglés

Francés

Portugués

NOME DO CENTRO EDUCATIVO CURSO 2019/20
TIPO

CÓDIGO DO CENTRO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

BLOQ.

FAX

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. ALEGACIÓNS DE CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES
A seguinte circunstancia persoal, para os efectos do indicado no artigo 6 da orde de convocatoria:
Familia monoparental
Divorcio ou separación
Viúvo/viúva
Titoría legal
Outras (indíquese cales)
2. ALEGACIÓNS ANEXO V (puntos 3 e 4)
a) Discapacidade de grao igual ou superior ao 33 %
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI/NIE

RELACIÓN FAMILIAR CO/COA ALUMNO/A

b) Pensionista por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez ou a equivalente de clases pasivas
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI/NIE

RELACIÓN FAMILIAR CO/COA ALUMNO/A

c) Familia numerosa
3. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña doutras administracións públicas ou doutros entes
públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
4. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
5. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
6. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
7. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Anexo II
Certificación das cualificacións de todas as áreas ou materias cursadas no ano académico 2018/19
Copia do libro de familia
Copia da xustificación de separación ou divorcio
Copia da xustificación de viuvez
Copia da xustificación de titoría legal
Certificado de discapacidade da persoa solicitante, da nai, do pai ou do titor ou titora, ou de irmáns/ás menores de 25 anos ou de persoas
tuteladas, no caso de que non fose expedido pola Xunta de Galicia
Outra documentación acreditativa das circunstancias familiares

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
Ingresos totais da unidade familiar; datos de carácter tributario ou económicos da Axencia Estatal de Administración
Tributaria relativos ao nivel de renda (IRPF) correspondentes ao ano 2018
Certificado de estar ao día do pagamento de débedas coa Administración pública da Comunidade Autónoma
Certificado de estar ao día do pagamento de obrigas tributarias coa Axencia Estatal de Administración Tributaria
Certificado de estar ao día do pagamento coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Título de familia numerosa
Certificado de discapacidade
Certificado de pensionista por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez ou a
equivalente de clases pasivas

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
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.
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.
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 de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren 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.

ANEXO I
(continuación)
DETALLE DAS FINALIDADES DO TRATAMENTO E DAS PERSOAS DESTINATARIAS DOS DATOS (Regulamento xeral de protección de
datos)

Finalidades do tratamento

Información ao público e comunicación e xestión das actividades para o alumnado seleccionado

Persoas destinatarias dos
datos

Público en xeral pola publicación de listaxes na páxina web do programa (http://www.edu.xunta.es/axudasle)

A persoa interesada autoriza o tratamento dos seus datos para as finalidades indicadas:

SI

NON

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 10 de febreiro de 2020 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano
2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de
procedemento ED504B).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

de

Este formulario só poderá presentarse nas

https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO II

COMPROBACIÓN DE DATOS DE TERCEIRAS PERSOAS INTERESADAS
ED504B - ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de menores de idade, este documento deberá ser
asinado por unha das persoas proxenitoras, titor/a ou representante legal. No caso de que as terceiras persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha
copia dos documentos.
PARENTESCO/RELACIÓN
CO/COA ALUMNO/A

NOME E APELIDOS

NIF

MENOR DE
IDADE

TITOR/A OU REPRESENTANTE LEGAL
NOME E APELIDOS

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os seguintes datos das persoas interesadas serán obxecto de
consulta ás administracións públicas

OPÓÑOME Á
CONSULTA

NIF
DNI/NIE
Nivel de renda (IRPF) correspondente ao ano 2018
que consta en poder da Axencia Estatal de
Administración Tributaria
Certificado de estar ao día do pagamento de
débedas coa Administración pública da
Comunidade Autónoma
Certificado de estar ao día do pagamento de
obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria
Certificado de estar ao día do pagamento coa
Tesouraría Xeral da Seguridade Social
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Grao de discapacidade expedido pola Xunta de
Galicia
Certificado de pensionista por incapacidade
permanente nos graos de total, absoluta ou de
grande invalidez a través da consulta co
Rexistro de Prestacións Sociais Públicas,
Incapacidade Temporal e Maternidade
DNI/NIE
Nivel de renda (IRPF) correspondente ao ano 2018
que consta en poder da Axencia Estatal de
Administración Tributaria
Certificado de estar ao día do pagamento de
débedas coa Administración pública da
Comunidade Autónoma
Certificado de estar ao día do pagamento de
obrigas tributarias coa Axencia Estatal de
Administración Tributaria
Certificado de estar ao día do pagamento coa
Tesouraría Xeral da Seguridade Social
CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Grao de discapacidade expedido pola Xunta de
Galicia
Certificado de pensionista por incapacidade
permanente nos graos de total, absoluta ou de
grande invalidez a través da consulta co
Rexistro de Prestacións Sociais Públicas,
Incapacidade Temporal e Maternidade

De non ser suficiente o espazo previsto no cadro anterior deberanse cubrir e enviar tantos anexos como sexan necesarios.

SINATURA

ANEXO II
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a 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
Persoas destinatarias dos datos
Exercicio de dereitos

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.
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.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer 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 de
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
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.
Lugar e data

,

de

de

ANEXO III

ACEPTACIÓN OU RENUNCIA DA AXUDA CONCEDIDA

(Remitirase unha vez que se publique a listaxe definitiva de alumnado seleccionado)
ED504B - ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LINGUAS ESTRANXEIRAS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (alumno/a)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (pai, nai ou titor/a)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

Beneficiario/a da axuda concedida ao abeiro da orde pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas
estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva,
RENUNCIO Á AXUDA
ACEPTO A AXUDA
e autorizo para participar nas actividades de linguas estranxeiras organizadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional e a recibir a atención médica que, no seu caso, sexa necesaria. Así mesmo, manifesto o meu coñecemento de que:
- No caso de renuncia ou abandono do programa sen ter unha causa grave debidamente xustificada ou demais circunstancias establecidas no
artigo 18 da orde de convocatoria, fareime cargo do importe equivalente da axuda e do xuro de mora correspondente desde o momento do
pagamento da axuda ata a data na cal se acorde proceder ao reintegro.
- No caso de expulsión do programa ou demais circunstancias establecidas no artigo 19 da orde de convocatoria, fareime cargo do pagamento
dos gastos ocasionados, incluíndo os de regreso, así como do importe total do custo da actividade e, de ser o caso, do importe dos danos
ocasionados.
Remitir xunto co comprobante de ingreso de

€ no número de conta indicado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE (no caso de ser maior de idade) OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

de

