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ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

ED318A

SOLICITUDE

ADMISIÓN ÁS PROBAS DE ACCESO ÁS ENSINANZAS DEPORTIVAS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

NOME

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

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

MODALIDADES DEPORTIVAS PARA AS QUE SOLICITA A PROBA DE ACCESO PARA O CURSO 2016/17
GRAO MEDIO

GRAO SUPERIOR

ATLETISMO

BALONCESTO

BALONMÁN

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

HÍPICA

VELA

SALVAMENTO E SOCORRISMO
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Está pendente da proba de madureza de grao:

MEDIO

SUPERIOR

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
Que cumpre o requisito de acceso (marque cun X a opción correspondente):
1. Título de graduado en educación secundaria ou equivalente para os efectos académicos.
2. Proba de madureza.
3. Proba de acceso á formación profesional de grao medio/grao superior parte común/proba de acceso ás ensinanzas profesionais de artes
plásticas.
4. PAU para maiores de 25 anos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Certificación académica na que conste o expediente académico e/ou depósito de algún dos seguintes títulos:
- Título de graduado en ESO ou de bacharel (ou equivalente), ou certificación académica na que figure ter realizado o depósito do
correspondente título, ou libro de cualificacións da ESO ou do bacharelato, ou certificado de ter superadas todas as materias do
bacharelato.
- Título de técnico superior.
- Título universitario.
Certificado de estudos do ciclo formativo no que figuren as cualificacións das materias cursadas e ter realizado o depósito do
correspondente título ou o libro de cualificacións do ciclo formativo.
Certificación de superación da proba de madureza de acceso ás ensinanzas deportivas.
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ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)
Certificación de superación da proba de acceso á formación profesional de grao medio/superior (parte común), ou a de artes plásticas e
deseño.
Certificación de superación da proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
Resolución personalizada da consellería competente en materia de deporte pola que quen solicita obtén a consideración de deportista
galego/a de alto nivel.
Resolución personalizada do Consello Superior de Deportes pola que quen solicita obtén a consideración de deportista nacional de alto
nivel.
Certificación de méritos deportivos expedida pola federación española ou autonómica correspondente.
Volante de inscrición condicional (só para titulacións obtidas no estranxeiro).
Certificación académica na que conste o expediente académico e/ou depósito do título de técnico deportivo alegado para o acceso.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Certificado de 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).
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola
que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia,
para consultar a documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a
que corresponde.
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema
de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008,
do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para consultar os datos do certificado de discapacidade que constan en
poder da Xunta de Galicia, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos
públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

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 que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de
xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante
o envío dun correo electrónico a sxeefp@edu.xunta.es.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 24 de marzo de 2003 pola que se regulan as probas de madureza e de carácter específico para o acceso ás ensinanzas deportivas
reguladas polo Real decreto 1913/1997, do 19 de decembro.

CVE-DOG: syfav3z8-kmn2-4fm9-s9s4-zuwyqeuxfco7

Resolución do 20 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas
de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2016/17.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Dirección do Centro
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