ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED312C

SOLICITUDE

INSCRICIÓN PARA A PROBA DE ACCESO AOS CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DATOS DA PERSONA 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

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 de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOME DA VÍA
NÚMERO BLOQUE ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS DAS PERSOAS PROXENITORAS 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 das persoas
titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio destas persoas, 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 das persoas proxenitoras. Nestes casos, cumprirá presentar, coa solicitude, a resolución xudicial
correspondente para o seu cotexo polo centro educativo (documento 1).
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF/PASAPORTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF/PASAPORTE

ADAPTACIÓN DA PROBA POR DISCAPACIDADE
Solicita adaptación da proba por discapacidade. Describa a adaptación que precisa (documentos 2, 3 e/ou 4 ):

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO I
(continuación)
CONSERVACIÓN DA CUALIFICACIÓN DE PARTES SUPERADAS NALGUNHA DAS DÚAS CONVOCATORIAS ANTERIORES
(documento 5)
Solicita conservación da cualificación da parte sociolingüística.
Solicita conservación da cualificación da parte matemática.
Solicita conservación da cualificación da parte científico-técnica.

EXENCIÓNS
Solicita exención da parte sociolingüística (sinale o motivo):
Exención recoñecida nunha convocatoria anterior de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio en Galicia (documento 5).
Superación dos módulos profesionais de Comunicación e sociedade I e II dun título de formación profesional básica (documento 6).
Superación dos ámbitos social e de comunicación dun programa de cualificación profesional inicial. (documento 7).
Superación dos ámbitos social e de comunicación do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas (documento 8).
Solicita exención da parte matemática e da parte científico-técnica (sinale o motivo):
Exención recoñecida nunha convocatoria anterior de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio en Galicia (documento 5).
Superación dos módulos profesionais de Ciencias aplicadas I e II dun título de formación profesional básica (documento 6).
Superación do ámbito científico-tecnolóxico dun programa de cualificación profesional inicial (documento 7).
Superación do ámbito científico-tecnolóxico do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas (documento 8).
Solicita exención da parte científico-técnica (sinale o motivo):
Exención recoñecida nunha convocatoria anterior de probas de acceso a ciclos formativos de grao medio en Galicia (documento 5).
Superación dos módulos profesionais relacionados co perfil profesional dun título de formación profesional básica (agás o módulo de FCT e
os módulos asociados aos bloques comúns) (documento 6).
Superación dos módulos específicos profesionais (exceptuando o módulo de FCT) dun programa de cualificación profesional inicial
(documento 7).
Certificado de profesionalidade de calquera nivel (documento 9).
Experiencia laboral de polo menos un ano en xornada completa (documento 10 ou 11).

APLICACIÓN Á CUALIFICACIÓN DO INCREMENTO ESTABLECIDO NA DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA DA ORDE DA
CONVOCATORIA
Solicita o incremento na cualificación final da proba de acceso por ter superado o curso de preparación da proba de acceso do artigo 41.5 da
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, tras cursar un programa de cualificación profesional inicial (documentos 7 e 12).

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que ten 17 anos ou que os fai no ano natural de celebración da proba.
2. Que non ten ningún dos requisitos académicos que posibiliten o acceso ao ciclo formativo e que, en caso de os ter o día de realización das
probas, non concorrerá a elas.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia do pasaporte ou do documento de identificación da Unión Europea, cando non se dispoña de DNI ou NIE.
(1) Resolución xudicial acreditativa da separación ou divorcio, situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea
atribuída, con carácter exclusivo, a unha das persoas proxenitoras.
(2) Certificado do grao de discapacidade, cando fose expedido por outra comunidade autónoma.
(3) Ditame técnico facultativo, cando fose expedido por outra comunidade autónoma.
(4) Xustificación documental do diagnóstico de TDAH.
(5) Certificado de realización dunha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional, cando fose expedido por
outra comunidade autónoma.
(6) Certificación académica de módulos superados dun título de formación profesional básica, cando fose expedido por outra comunidade
autónoma.
(7) Certificación académica de módulos superados dun programa de cualificación profesional inicial, cando fose expedido por outra
comunidade autónoma.
(8) Certificación académica de ámbitos superados do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas, cando fose expedido por
outra comunidade autónoma.
(9) Certificado de profesionalidade.
(10) Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (vida laboral) ou o equivalente da mutualidade laboral que corresponda.
(11) Persoal das Forzas Armadas: certificación de vida laboral expedida pola pagadoría do centro de destino actual onde consten os
empregos desempeñados por destino, coa especialidade militar e o período de exercicio.
(12) Certificado de ter realizado un curso autorizado de preparación da proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio.

ANEXO I
(continuación)
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/NIE da persoa solicitante.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

(3) Ditame técnico facultativo, cando fose expedido por organismos dependentes da Xunta de Galicia.
(5) Certificado de realización dunha proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional
realizada en Galicia.
(6) Certificación académica de módulos superados dun título de formación profesional básica, cursado en Galicia.
(7) Certificación académica de módulos superados dun programa de cualificación profesional inicial, cursado en Galicia.
(8) Certificación académica de ámbitos superados do nivel II da educación secundaria para as persoas adultas, cursado
en Galicia.
MARQUE O CADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
(2) Certificado do grao de discapacidade, cando fose expedido por organismos dependentes da Xunta de Galicia.
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 as persoas
interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante esta mesma secretaría xeral
técnica, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Edificio
Administrativo San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a sxfp@edu.xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 22 de xaneiro de 2018 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación
profesional do sistema educativo para o ano 2018.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Nome do IES ou CIFP:
https://sede.xunta.gal

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

