
 

  

SOLICITUDE ADMISIÓN CURSO 2019/20 

DO 1 AO 20 DE MARZO 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NA SECRETARÍA: 
 
NOME DO PAI/NAI/TITOR/A: ………………………………………………………………………. 

TELÉFONOS DE CONTACTO:………………………………………………………………………….. 

NOME DO/A ALUMNO/A:…………………………………………………………………………………….. 

 Anexo II orixinal e fotocopia* 

 Anexo A orixinal e fotocopia. 

 Copia do DNI da persoa solicitante (alumno/a) e  dos membros da 
unidade familiar. 

 Orixinal e fotocopia completa do libro de familia. 

 Certificado de matrícula do curso actual para Educación Primaria e 
Secundaria.  

 Sentencia xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio 
regulador onde conste a custodia do menor. 

*No apartado da RENDA poñer a cantidade resultante da suma das 
casiñas 415+ 435 da Renda do 2017. 
 
 

 IMPORTANTE: 
O día 21 de marzo informaremos, na páxina web e no taboleiro do Centro, se é 
necesario baremar e, polo tanto, traer a documentación xustificativa dos puntos. De 
non entregar esta documentación non poderán obter estes puntos.  
Poden ir preparando os documentos necesarios: 

 PROXIMIDADE  AO DOMICILIO FAMILIAR: Certificado do Padrón municipal (de toda a familia) do 
ano 2019.  

 PROXIMIDADE AO CENTRO DE TRABALLO: copia do contrato de traballo e certificado do centro 
de traballo; nos casos de traballadores por conta propia, mediante a alta censual inicial ante a 
Axencia Estatal de Administración Tributaria. 

 RENDA: no caso de non facer a Declaración da Renda, Certificado de Imputacións ou Haberes. 
 FAMILIA NUMEROSA: Fotocopia do título oficial en vigor expedido pola Consellería de Traballo e 

Benestar ou do Carné familiar galego expedido pola Consellería de Traballo e Benestar. 
 DISCAPACIDADE DO ALUMNADO, PROXENITORES, TITORES OU IRMÁNS  RECOÑECIDA  POLA  

XUNTA. De non autorizar, deberá achegar a certificación do grao de minusvalía expedida pola 
Consellería de traballo e Benestar ou do órgano competente doutras administracións públicas. 

 FAMILIA MONOPARENTAL. Certificación expedida pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social. 

 
O prazo de entrega para esta documentación xustificativa no caso de ter que baremar sería do 25 

de marzo ao 5 de abril. 


