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SOLICITUDE ADMISION PARA curso 2016-2017

40 ESO Pendente do desenvolvemento da normativa
sobre organización.

DATOS PERSOAIS DO/A ALUMNO/A SOLICITANTE
Apelidos, nome:

Centro no que cursa 3° ESO:

Lugar e data de nacemento: IDNI: NUSS:

DATOS FAMILIARES
Enderezo familiar: rúa, n", piso, letra, c.postal, localidade, provincia Tel.casa:

Apelidos, nome (pai ou titor): Tel.móbil:

DNI: E-mail:

Apelidos, nome (nai ou titora): Tel.móbil:

DNI: E-mail:

GARDA E CUSTODIA LEGAL: D Pai e nai D SÓ nai D SÓ oai D Outros

MATERIAS OBRIGATORIAS EN 4° ESO
MATERIAS TRONCAIS: Lingua castelá e literatura, Xeografía e Ha, Ed. Física

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACiÓN AUTONÓMICA: Lingua galega e literatura

OPCiÓN DE ENSINANZAS DE 4° ESO
O ENSINANZAS ACADÉMICAS para a iniciación O ENSINANZAS APLICADAS para a iniciación á
ao Bacharelato Formación profesional
Materia obrigatoria: Materia obrigatoria:
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas
Materias troncais de opción: escoller dúas Materias troncais de opción: escoller dúas
D Bioloxía e Xeoloxía D Ciencias aplicadas á actividade profesional
D Economía D Iniciación á actividad e emprendedora e empresarial
D Física e Química D Tecnoloxía
D Latín

1a LINGUA ESTRANXEIRA (a cursada desde 1° ESO): O Francés O Inglés

MATERIA DE ELECCiÓN (elixir un ha): D Relixión O Valores éticos

MATERIAS ESPECíFICAS DE OPCiÓN: Debense cursar dúas destas materias. Sinalar cun 1KI
O instituto tentará satisfacer as sinaladas cun 1KIen 1° lugar. Marcar cos números 1, 2, 3 OUTRAS MATERIAS por orde de preferencia.
O Troncal de calquera opción non cursada (indicar): O Filosofía
............................................................. O Música
O Cultura científica O 2a Lingua estranxeira (distinta da 1a): O Francés O Inglés
O Cultura clásica* (Só para alumnada que non a cursase en 3!1 ESO) O Tecnoloxías da información e da comunicación
O Educación plástica, visual e audiovisual
SINATURA DO/A ALUMNO/A: SINATURA(S) DO PAIINAIITITOR OU TITORA (se o alumno/a é menor de

idade):

Vigo, .......... de ..................................... de 2016 Vigo, ................. de ..................................... de 2016



INFORMACIÓN PARA CUMPRIMENT AR A SOLICITUDE DE ADMISIÓN

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR XUNTO CO ANEXO 11 E ANEXO A
• Acreditación do requisito de idade: Fotocopia do DNI /NIE
• Acreditación do requisito académico: Certificado de matrícula en 3° de ESO ou copia do boletín de notas da

1° avaliación
• Esta folla de petición de materias

MÁIS ORIENTACIÓN SOBRE A PETICIÓN DE MATERIAS PARA 4° ESO

Máis orientación para pais e e alumnos sobre a petición de materias para 4° ESO na páxina web do instituto:

http://edu.xunta.es/centros/iessantomefreixeiro/, no apartado de admisión e orientación.

INEFICACIA DAS SOLICITUDES

Só se pode presentar unba única solicitude de admisión no centro que se solicita en primeiro lugar. Nela poden
relacionarse ata seis centros, por orde de preferencia, que serán considerados posteriormente, no caso de que o solici-
tante non sexa admitido no centro no que solicita a praza.
Se se presentan varias solicitudes para as mesmas ensinanzas en varios centros, non será tida en conta ningunha delas.

XUSTlFICACIÓN DE MÉRITOS PARA A BAREMACIÓN

Os méritos alegados deben ser puntuados no impreso de solicitude polos interesados. Se ó remate do prazo de admi-
sión o número de solicitudes supera á oferta de prazas vacantes, abrirase un prazo de presentación de documentos para
a xustificación de méritos para a súa baremación. O lES San Tomé informará desta circunstancia mediante nota no
taboleiro de anuncios e chamadas telefónicas.

Prazo de xustificación de méritos: do 1 ao 12 de abril, inclusive.

Méritos a baremar (orde do 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, DOG 15 de marzo
de 2013):

• Existencia de irmáns matriculados no centro
• pai/nai/titor que traballe no centro
• Proximidade do domicilio familiar ou do lugar de traballo do pai/nai/titor
• Renda anual per cápita da unidade familiar
• Condición de familia numerosa
• Condición de familia monoparental
• Discapacidade do alumno, do pai/nai/titor legal ou dalgún irmán
• Expediente académico (só para bacharelato)
• Criterio complementario establecido polo centro: Domicilio familiar na área de influencia (1 punto

máis)


