PREINSCRICIÓN DE ALUMNADO
DE NOVO INGRESO
CURSO 2013/2014
DATOS PERSOAIS
DNI :
NOME

APELIDOS:

DATA NACEMENTO :

SEXO :

PROFESIÓN :

NIVEL ESTUDOS : (Marcar cunha “x” o que proceda)
PRIMARIOS
ESO/EXB
BACHARELATO/BUP/COU
FP1

FP2/MÓDULO TÉCNICO
FP3/MÓDULO TÉCNICO SUPERIOR
DIPLOMATURA/ENXEÑERÍA TÉCNICA
LICENCIATURA/ENXEÑERÍA SUPERIOR
ENDEREZO

RUA (NÚM., BLQ. PORTA) :
COD. POSTAL :

LOCALIDADE :

TELÉFONO :

PROVINCIA :

TELÉFONO MÓBIL:

E-MAIL

EMPADROADO EN:
ESPECIALIDADES A ELIXIR
OPCIÓN A

OPCIÓN B

OPCIÓN C

ESPECIALIDADE :

ESPECIALIDADE :

ESPECIALIDADE

NIVEL INICIACIÓN/CURSO I

NIVEL INICIACIÓN/CURSO I

NIVEL INICIACIÓN/CURSO I

A

B

A

C

Vigo, a

de

B

C

A

B

C

de 2013

Asdo.:
E. REQUISITOS DAS SOLICITUDES E SOLICITANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Só se poderá presentar un impreso de solicitude por persoa.
Só poderá solicitarse a preinscrición como máximo en tres especialidades das ofertadas. Esta posibilidade figurará no apartado correspondente do impreso único de preinscrición, sen que
supoña orde de preferencia. De resultar seleccionado/a en máis dunha especialidade, ben como resultado do sorteo, ben como consecuencia da existencia dun maior número de prazas que
de solicitantes, só poderá matricularse nunha delas. A confirmación da matrícula supón a eliminación automática nas listas de espera das outras especialidades solicitadas.
O alumnado procedente do curso 2012-2013 que se matricule no curso que lle corresponda no curso 2013-2014, non pode facer solicitude de preinscrición noutra nova especialidade.
Serán nulas aquelas solicitudes de preinscrición que non cumpran o sinalado nos apartados 1, 2 e 3 precedentes e, en consecuencia, non poderán ser, en ningún caso, seleccionadas.
As persoas que en plans anuais anteriores teñan cursado tres ou máis cursos de algunha das especialidades coincidentes coas ofertadas dentro do PNC, non poderán solicitar preinscrición na
mesma. No momento de detectarse tal duplicidade, será dado de baixa automaticamente, sexa no momento que sexa do desenvolvemento do curso escolar.
En caso de non existir prazas suficientes para o número de solicitantes, terán preferencia aqueles empadroados no Concello de Vigo.
A formalización da matrícula implica a plena aceptación polo alumno/a do Plan de Normalización Curricular e demais normas de funcionamento vixentes
No non disposto nestas normas, estarase ao que dispoña a legalidade vixente en materia de réxime xurídico das administracións públicas, así como ás normas que emita a dirección do Centro
e que se farán públicas en cada momento no Taboleiro e web-EMAO.

DOCUMENTACIÓN REQUIRIDA: Fotocopia do NIF ou NIE

Exemplar para a administración
Este impreso presentarase na Administración da Escola Municipal de Artes e Oficios
De acordo co previsto na Lei Orgánica 5/1999 de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos solicitados neste impreso son necesarios para a tramitación da solicitude e
poderán ser obxecto de tratamento automatizado. A responsabilidade do ficheriro automatizado corresponde a Escola Municipal de Artes e Oficios, ante ela poderán os solicitantes exercer os dereitos de
información, acceso , rectificación e cancelación aos que se refire a citada Lei.
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