ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED517J

SOLICITUDE

INSCRICIÓN PARA AS PROBAS LIBRES DE MÓDULOS PROFESIONAIS DE CICLOS
FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL AO ABEIRO DA LEI ORGÁNICA 1/1990
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO

SEGUNDO APELIDO

NIF/PASAPORTE

NOME DA VÍA

NUM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF/PASAPORTE

PROBAS PARA AS QUE SOLICITA INSCRICIÓN
Ser admitido/a para a realización das probas libres dos seguintes módulos profesionais:
CÓDIGO DO CENTRO
ORDE

CÓDIGO DO MÓDULO

CÓDIGO DO CICLO FORMATIVO
ORDE

CÓDIGO DO MÓDULO

ORDE

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

CÓDIGO DO MÓDULO

Validación de módulos profesionais.
Exención do módulo de formación en centros de traballo.
Adaptación da proba en tempo ou facilitando os recursos técnicos que se indican:

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
- Non está a cursar no momento de inscrición ás probas as ensinanzas do mesmo ciclo formativo, con independencia do réxime (ordinario ou de
persoas adultas).
NON
SI
- Ten formalizada a matrícula nalgún ciclo formativo diferente no presente ano académico:
PARA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO
Que ten dezaoito anos de idade ou os fai no ano natural en que se realicen as probas.
- Que cumpre o requisito de acceso directo por (marque cun X a opción correspondente):
Graduado en ESO.
Técnico auxiliar.
Técnico.
Acceso por PCPI (Orde do 13 de xullo de 2011).
2º curso do 1º ciclo experimental REM.
Das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos: 3º curso do plan de estudos de 1963 ou 2º curso de comúns experimental.
Algúns dos requisitos de acceso a ciclos de grao superior. Marcar a opción que corresponda no punto titulado “para ciclos formativos de grao
superior” (véxase máis abaixo).

ANEXO I
(continuación)
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA: (continuación)
Outros estudos declarados equivalentes (indicar cal):

- 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.
Que non cumpre o requisito xeral de acceso (unicamente no caso de que a convocatoria permita presentarse sen os requisitos de acceso).
PARA CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR
Que ten vinte anos de idade (ou dezanove para quen estea en posesión do título de técnico) ou os fai no ano natural de realización das
probas.
- Que cumpre o requisito de acceso directo por (marque cun X a opción correspondente):
Bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, de educación.
Bacharelato LOXSE.
Bacharelato experimental.
Titulación universitaria ou equivalente.
2º curso do 1º ciclo experimental REM.
Curso de orientación universitaria ou preuniversitario.
Técnico especialista, técnico superior ou equivalente para efectos académicos.
Outros estudos declarados equivalentes (indicar cal):

- Que cumpre o requisito de acceso mediante (marque cun X a opción correspondente):
Proba de acceso aos ciclos formativos.
PAU para maiores de 25 anos.
Que non cumpre o requisito xeral de acceso (unicamente no caso de que a convocatoria permita presentarse sen os requisitos de acceso).

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
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.
SE A PERSOA SOLICITANTE CUMPRE OS REQUISITOS XERAIS DE ACCESO:
(1) Certificación en que conste o cumprimento dos requisitos académicos para o acceso directo ás ensinanzas.
(2) Certificación da superación da proba de acceso ao ciclo formativo (acceso mediante proba).
(3) Certificado da superación da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos (acceso mediante proba).
A PERSOA SOLICITANTE XA TEN MÓDULOS SUPERADOS OU UNIDADES DE COMPETENCIA ACREDITADAS:
(4) Certificación acreditativa de módulos xa superados.
(5) Certificación de unidades de competencia acreditadas.

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.
DNI/NIE da persoa solicitante

OPÓÑOME A
CONSULTA

ANEXO I
(continuación)

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 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 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.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 28 de xuño de 2019 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3
de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Nome do IES ou CIFP:

de

de

