
PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE DE ESCOLARIZACIÓN EXTRAORDINARIA EN CENTRO DOCENTE SOSTIDO CON FONDOS PÚBLICOS SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE* (proxenitora/titora/acolledora)

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

*O alumnado maior de idade ou menor emancipado poderá actuar como solicitante.
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por medios
electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
● Electrónica, a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
● Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO

DATOS DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DO/A ALUMNO/A

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATA DE NACEMENTO PAÍS PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

MOTIVO DA SOLICITUDE  

□  Traslado da unidade familiar por
□ Mobilidade forzosa da persoa proxenitora ou titora
□ Discapacidade sobrevida de calquera membro da unidade familiar
□ Cambio de residencia derivado de acto de violencia de xénero

□  Outros supostos de traslado do domicilio da unidade familiar, motivado por causas distintas ás indicadas no recado anterior, que impliquen
cambio de localidade
□ Traslado de centro durante o curso sen cambio de localidade
□  Incorporación tardía ao sistema educativo
□ Inicio dunha medida de acollemento familiar
□ Agrupamento da unidade familiar nunha mesma localidade que implique a necesidade de solicitar a escolarización 
□  Situación de acoso escolar
□  Outro

ANEXO III

https://notifica.xunta.gal/


CENTRO DOCENTE, ETAPA E CURSO (no que está matriculado/a)

 Centro ........................................................................................................................................................
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL □ 4º □ 5º □ 6º

EDUCACIÓN PRIMARIA □ 1º □ 2º □ 3º □ 4º □ 5º □ 6º

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA □ 1º □ 2º □ 3º □ 4º

BACHARELATO 
□ 1º □ Ciencia e tecnoloxía □ Humanidades e ciencias sociais □ Artes □ Xeral
□ 2º □ Ciencias □ Humanidades e ciencias socias □ Artes

CENTRO DOCENTE, ETAPA E CURSO (que solicita) 

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL □ 4º □ 5º □ 6º

EDUCACIÓN PRIMARIA □ 1º □ 2º □ 3º □ 4º □ 5º □ 6º

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA □ 1º □ 2º □ 3º □ 4º

BACHARELATO 
□ 1º □ Ciencia e tecnoloxía □ Humanidades e ciencias sociais □ Artes □ Xeral
□ 2º □ Ciencias □ Humanidades e ciencias socias □ Artes

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
□ Anexo  VI  (Comprobación de datos  dos  membros  computables  da  unidade familiar  e  consentimento da outra  persoa  proxenitora,  titora ou
acolledora)
□ Documento acreditativo da representación
□ Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar
□ En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor
 □ Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento
□  Traslado da unidade familiar por  mobilidade forzosa das persoas proxenitoras ou titoras: documentación xustificativa do carácter forzoso do
traslado e certificado de convivencia dos membros computables da unidade familiar
□  Traslado da unidade familiar por  discapacidade sobrevida de calquera dos membros da unidade familiar: certificado de discapacidade non
expedido pola Administración autonómica e certificado de convivencia dos membros computables da unidade familiar
□ Traslado da unidade familiar por cambio de residencia derivado de actos de violencia de xénero: documentación que considere xustificativa do
motivo alegado para o cambio
□ Outros supostos de traslado do domicilio da unidade familiar, motivado por causas distintas ás indicadas nos 3 recados anteriores, que impliquen
cambio de localidade: documento acreditativo
□ Traslado de centro durante o curso sen cambio de localidade: documento acreditativo
□ Incorporación tardía ao sistema educativo:certificación académica acreditativa de que reúne os requisitos esixidos no nivel solicitado.
□ Inicio dunha medida de acollemento familiar: resolución xudicial ou administrativa acreditativa
□ Agrupamento da unidade familiar nunha mesma localidade: documentación que considere acreditativa da circunstancia determinante do cambio
de localidade
□ Situación de acoso escolar: documentación que considere xustificativa do motivo alegado para o cambio
OUTRA DOCUMENTACIÓN

 

COMPROBACIÓN DE DATOS 

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas
se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.

OPÓÑOME Á CONSULTA

DNI ou NIE da persoa solicitante □ 
DNI ou NIE da persoa representante □ 
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
□ Certificado de discapacidade da persoa solicitante expedido pola Administración autonómica □

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento

Os datos persoais facilitados no presente formulario, así como aqueles outros  que poidan ser recadados
no proceso de admisión, matriculación ou no desenvolvemento do curso escolar, incluídos no seu caso os
relativos a categorías especiais detallados no artigo 9.1 do Regulamento xeral de protección de datos,
serán tratados coa finalidade de xestionar os procesos selectivos para o acceso e admisión do alumnado, a
actualización  da  información  e  contidos  da  Carpeta  Cidadá  e  o  exercicio  da  función  educativa  e
orientadora. 
Así mesmo, os datos poderán ser tratados coa finalidade de desenvolver accións encamiñadas a prestar
unha atención educativa  diferente da ordinaria,  por presentar necesidades  educativas  especiais,  por
atraso madurativo, por trastornos do desenvolvemento da linguaxe e a comunicación, por trastornos da
atención ou da aprendizaxe, por descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por encontrarse en
situación  de  vulnerabilidade  socioeducativa,  polas  súas  altas  capacidades  intelectuais,  por  terse
incorporado  tarde  ao  sistema  educativo  ou  por  especiais  condicións  persoais  ou  de  historia  escolar.
Poderán tratarse datos de saúde, sociais, económicos, culturais, xeográficos, étnicos ou doutra índole, a
fin de facer efectivo o principio de equidade na educación.

ANEXO III
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Lexitimación para o tratamento

A base lexitimadora será o cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na  Lei
Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, así como na restante normativa recollida no formulario e
na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos, todo iso en base a razóns dun interese
público esencial. 

Destinatarias dos datos Administracións  públicas  locais,  estatais  e  autonómicas  cando  sexa  estritamente  necesario  para  o
exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As  persoas  interesadas  poderán  solicitar  ante  o  responsable  do  tratamento  o  acceso,  rectificación,
oposición, limitación do tratamento e supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo
común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 

Contacto coa persoa delegada de 
protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as 
ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei 
orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG núm. 29, do 11 de febreiro).
- Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

Lugar e data

, de de

CENTRO EDUCATIVO
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