
PROCEDEMENTO

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHARELATO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

ED311A

DOCUMENTO

SOLICITUDE

ANEXO I

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO DE VÍA

CP LOCALIDADEPROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO FAX 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 necesario se coincide coa anterior)

TELÉFONO FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO CENTRO
CENTRO NO QUE CURSOU 2º DE BACHARELATO IES AO QUE ESTÁ ADSCRITO (SÓ PARA ALUMNADO DE CENTROS PRIVADOS)

PRIMEIRO IDIOMA ESTRANXEIRO CURSADO NO BACHARELATO
Alemán Francés Inglés

MODALIDADE DE BACHARELATO CURSADA
Artes (vía de artes plásticas, deseño e imaxe)

Artes (vía de artes escénicas, música e danza)

Alumnado que cumpra os requisitos do artigo 50.2 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Ciencias e tecnoloxía

Humanidades e ciencias sociais

ELEXIR UNHA MATERIA PROPIA DA MODALIDADE CURSADA PARA A SEGUNDA PROBA ENTRE AS SEGUINTES:
Bioloxía

Debuxo artístico II

Física

Historia da arte

Historia da música e da danza

Latín II

Literatura universal

Matemáticas II

Matemáticas aplicadas ás CCSS II

Química

Técnicas de expresión gráfico-plástica

Xeografía

NOME DA VÍA NÚMERO BLOQUE       ANDAR         PORTA

TIPO DA VÍA NOME DA VÍA NÚMERO

CP               PROVINCIA                                                 CONCELLO                                             LOCALIDADE

BLOQUE        ANDAR         PORTA

CP PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE



 Documento de transferencia de datos.

  Copia do DNI ou NIE, só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema 
       de verificación de datos de identidade.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN
 
 
      Certificación académica dos estudos (só nos casos de que o alumnado non teña todo o expediente de bacharelato recollido na 
      aplicación XADE).

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade cos artigos 35 letra 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, á consulta da documentación indicada anteriormente. Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade 
e que non trascorreron máis de cinco anos desde a finalización do procedemento a que corresponden.

ANEXO I 
 (continuación)

Declárase responsable do cumprimento dos requisitos para obter a condición de beneficiario de acordo co artigo 10 da Lei 9/2007 de 
subvencións de Galicia. 
Declárase responsable de que está ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de que non ten pendente de 
pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

QUEN ABAIXO ASINA:

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle 
que os datos persoais que facilite
neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a 
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío
dun correo electrónico 
a sacse@edu.xunta.es.

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e 
coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de 
identidade do solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SI NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente)

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 de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 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.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 12 de xuño de 2014 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2013/2014.

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

Lugar e data

, de de

Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. 
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ANEXO I
DATOS DO SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ENDEREZO
CÓDIGO POSTAL
LOCALIDADE
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO FIXO
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
DATA DE NACEMENTO
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesaria se coincide coa anterior)
ENDEREZO
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
DATOS DO CENTRO
CENTRO NO QUE CURSOU 2º DE BACHARELATO
IES AO QUE ESTÁ ADSCRITO (SÓ PARA ALUMNADO DE CENTROS PRIVADOS)
ENDEREZO
LOCALIDADE
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
PRIMEIRO IDIOMA ESTRANXEIRO CURSADO NO BACHARELATO
MODALIDADE DE BACHARELATO CURSADA
ELEXIR UNHA MATERIA PROPIA DA MODALIDADE CURSADA PARA A SEGUNDA PROBA ENTRE AS SEGUINTES:
ANEXO I
 (continuación)
Declárase responsable do cumprimento dos requisitos para obter a condición de beneficiario de acordo co artigo 10 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
Declárase responsable de que está ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de que non ten pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma.
QUEN ABAIXO ASINA:
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, 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.
Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
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 de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 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.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do _____ de ______ de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2012/2013.
SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA
Lugar e data
,
de
de
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