ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED516A

SOLICITUDE

PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES EN CENTROS PÚBLICOS NON
UNIVERSITARIOS

CURSO 2018/19
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
CENTRO EDUCATIVO

CÓDIGO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO
FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

TIPO DE SOLICITUDE
Incorporación ao plan

Continuidade no plan

Renuncia ao plan

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que segundo o acordo do claustro presentado ao consello escolar do día ..............................., o centro (xa incorporado a este
programa), á vista dos termos da convocatoria para o curso escolar 2018/19:
SI desexa continuar no Plan de mellora de bibliotecas escolares.
NON desexa continuar no Plan de mellora de bibliotecas escolares.
2. Que se tomarán as medidas organizativas oportunas para que este recurso educativo teña unha presencia consolidada no centro.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
1. Centros do Plambe 1 ao Plambe 12 (artigo 5.1).
Liñas prioritarias de actuación na biblioteca escolar o curso 2018/19 (anexo VIII).
2. Centros do Plambe 13 (artigo 5.2).
Relación de profesorado responsable da biblioteca escolar (anexo V).
Certificado de aprobación da solicitude polo claustro (anexo VI).
Liñas prioritarias de actuación na biblioteca escolar o curso 2018/19 (anexo VIII).
3. Centros de nova incorporación (artigo 5.3).
Datos da biblioteca escolar (anexo II).
Memoria de actividades dos últimos cursos en relación á reorganización e dinamización da biblioteca escolar ou ao fomento da lectura
(anexo III).
Programa da biblioteca escolar para o curso 2018/19 (anexo IV).
Relación de profesorado responsable da biblioteca escolar (anexo V).
Certificado de aprobación da solicitude polo claustro (anexo VI).
Certificado de presentación ao consello escolar (anexo VII).
Certificados acreditativos da formación do profesorado que se responsabiliza da posta en marcha do programa da biblioteca.

Este formulario só poderá presentarse nas

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

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.
NIF do centro solicitante.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa representante.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de 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 "Relacións administrativas coa cidadanía e entidades", co obxecto de xestionar o presente
procedemento, así como para informar ás 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 Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, mediante o envío dunha
comunicación ao seguinte enderezo: San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela (A Coruña) ou a través dun correo electrónico a
sxt.cultura.educacion@xunta.gal.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 23 de abril de 2018 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de
titularidade desta consellería para o curso 2018/19.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

de

de

Este formulario só poderá presentarse nas

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

