PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE ADMISIÓN AOS ESTUDOS DE
CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

Curso 2020/2021

DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME:

PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO:

NIF/NIE/Pasaporte:

ENDEREZO:

CP:

PROVINCIA:

TELÉFONO

CONCELLO:

TELÉFONO MÓBIL

DATA NACEMENTO

LOCALIDADE:

CORREO ELECTRÓNICO

NACIONALIDADE

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

PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO:

DNI/Pasaporte:

DATOS DAS PERSOAS PROXENITORAS OU REPRESENTANTES LEGAIS
(obrigatorio no caso de solicitudes de menores de idade)
A solicitude deberá ser asinada pola persoa solicitante. Se esta é menor de idade, ademais deberá ser asinada por calquera das persoas titulares
da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio destas persoas, será necesaria a sinatura de ambas, agás nos
supostos de alumnado afectado por situacións de violencia de xénero ou de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a unha
delas. Nestes casos, cumprirá presentar, coa solicitide, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexto polo centro educativo

NOME:

PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO:

NIF/NIE/Pasaporte:

NOME:

PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO:

NIF/NIE/Pasaporte:

EXPÓN:
Que cumpre o requisito para o ACCESO DIRECTO:
Pendente de avaliación do proxecto final ou avaliación final de ciclo para obtención do título de Técnico superior de Artes Plásticas e Deseño
Título de técnico/a superior en Artes Plásticas e Deseño
Título declarado equivalente a efectos académicos ó título sinalado no apartado anterior

Para os efectos oportunos, achega a seguinte documentación acreditativa (fotocopia cotexada):
Copia do DNI, NIE ou pasaporte
Documentación acreditativa da condición de deportista galego de alto nivel e/ou rendemento
Documentación acreditativa de bonificación ou exención do pagamento de prezos públicos
Documentación acreditativa de discapacidade
Pendente de homologación de título
Resgardo do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño)
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SOLICITA:
Ser admitido/a para o ano académico 2020/2021 como alumno/a para cursar, na Escola Superior de Conservación e
Restauración de Bens Culturais de Galicia

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Lexitimación para o tratamento

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos
Contacto delegado de protección de
datos e mais información
Actualización normativa:

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou
comunicación.
A tramitación administrativa que se 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
exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

No caso de existir 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
Resolución do 4 de Xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
ditan as instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Conservación e Restauración de Bens
Culturais para o curso 2020/2021 (DOG do 17 de Xuño).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Lugar e data

................., ..... de ............. de 2020

OBSERVACIÓNS:
Deberase presentar copia do formulario correctamente cuberto e asinado na secretaría da Escola
Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, xunto coas copias
correspondentes á documentación requirida para o acceso.
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