ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED318B

SOLICITUDE

MATRÍCULA NAS ENSINANZAS DEPORTIVAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELLIDO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

DATA NACEMENTO

NIF

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

EXPÓN que cumpre o requisito de acceso (marque cun X a opción correspondente)
1. Técnico deportivo da mesma modalidade ou especialidade.
2. Título de bacharel ou equivalente para os efectos académicos.
3. Requisitos relativos á experiencia deportiva, de ser o caso.
4. Proba de madureza.
5. Proba de acceso á formación profesional de grao medio/grao superior parte común/proba de acceso ás ensinanzas profesionais de artes
plásticas.
6. PAU para maiores de 25 anos.
7. Proba específica.
Xunta a seguinte documentación acreditativa (fotocopia cotexada).
Certificación académica en que conste o expediente académico e/ou deposito do título alegado para o acceso.
Certificación académica en que conste o expediente académico e/ou deposito do título de técnico deportivo alegado para o acceso.
Certificación expedida pola federación española ou autonómica correspondente, de ser o caso.
Certificado de superación da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
Certificado de superación da proba de madureza de acceso ao grao medio/superior (parte común).
Certificado de superación da proba de acceso á formación profesional de grao medio/superior parte común, ou a de artes plásticas e deseño.
Certificado do recoñecemento do grao de discapacidade (só terá que achegarse cando non sexa emitido pola Xunta de Galicia ou no caso de non
autorizar a súa consulta).
Resolución personalizada da consellería competente en materia de deporte pola que quen solicita obtén a consideración de deportista galego de alto
nivel.
Resolución personalizada do Consello Superior de Deportes pola que quen solicita obtén a consideración de deportista nacional de alto nivel.
Volante de inscrición condicional (só para titulacións obtidas no estranxeiro).

SOLICITA: a súa admisión para o curso escolar 2013/14 como alumno/a para cursar, por orde de preferencia, os estudos seguintes (1):
CENTRO EDUCATIVO

CICLO FORMATIVO/NIVEL OU CICLO

LOCALIDADE (PROVINCIA)

(1) A posta en funcionamento destes estudos estará condicionada á existencia dun mínimo de 10 alumnos/as; non se cuantificará para estes efectos o alumnado repetidor.

ANEXO II
(continuación)

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co
previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de
decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia, a consellería publicará na súa páxina web oficial a relación dos
beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde. Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como
consecuencia delas, se poidan impoñer nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a
autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 24 de marzo de 2003 pola que se regulan para a Comunidade Autónoma de Galicia as probas de madureza e de carácter específico para
o acceso a estas ensinanzas.
Resolución do 19 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas
de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2013/14.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

TÉCNICO DEPORTIVO DE_______________________________
(Sinale os módulo dos que se matricula)
1º Apelido

2º Apelido

Tfno.

Mail

Nome

1º Nivel

Curso Académico: ______ / _______
Bloque común

Hor
MED-C101. Bases del comportamiento deportivo

20

MED-C102. Primeros auxilios.

30

MED-C103. Actividade física adaptada e discapacidade.

5

MED-C104. Organización deportiva.

5

Dirección do Centro

(Denominación do centro en que se presenta a solicitude de admisión)

Mat

