ANEXO I
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

SOLICITUDE DE ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DESEÑO PARA O CURSO 2017-2018

SOLICITUDE

DATOS PERSOAIS DO/A SOLICITANTE
APELIDOS

NOME

DNI

DATA DE NACEMENTO

DOMICILIO: RÚA / PRAZA / AVENIDA, Nº

E-MAIL

CÓDIGO POSTAL E LOCALIDADE

PROVINCIA

EXPÓN: que cumpre o requisito de acceso (marque cun X a opción correspondente)
- Directo:
 1.- Técnico superior en artes plásticas e deseño.

TELÉFONO

- Mediante proba:
 2.- Proba de acceso.
 3.- Proba de madurez para maiores de 18 anos e proba de acceso.

Xunta a seguinte documentación:
 Fotocopia do DNI ou pasaporte
 Unha foto carné
 Resgardo do impreso de abono das taxas das probas de acceso (exento alumnado de acceso directo)
Documentación acreditativa (fotocopia cotexada):
Título de bacharelato, ou certificación académica en que conste o depósito do título.
Título de técnico superior de artes plásticas e deseño e certificación académica.
Certificado de proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
Certificado de ter superado a proba de madurez para maiores de 18 anos en convocatoria anterior.
Título universitario de licenciado, graduado ou asimilado.
Acreditación de discapacidade e solicitude de adaptación de proba.
Acreditación de deportista de alto rendemento e/ou nivel.












Pendente o Título de Bacharelato (debe aportarse en
setembro antes do inicio do curso)
Pendente o título de Técnico Superior de Artes Plásticas
e Deseño (debe aportarse no prazo de matrícula)

SOLICITA: Ser admitido/a para o curso escolar 2017/2018 como alumno/a para cursar, por orde de preferencia, os estudos seguintes (1):
CENTRO EDUCATIVO

ESTUDO SUPERIOR DE DESEÑO

LOCALIDADE (Provincia)

Quen abaixo asina DECLARA QUE:
lle presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para que, de acordo co establecido nos puntos 3º e 4º do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30
de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e 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 para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de
Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente.

(Para cubrir pola Administración)

LEXISLACIÓN APLICABLE

- Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos nas ensinanzas
artísticas superiores de deseño na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas
superiores de Deseño en desenvolvemento do Decreto 172/2015 (DOG do 1 de decembro) .
- RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión
do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2017/18.

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

DATA DE ENTRADA

/
REVISADO E CONFORME

/

DATA DE EFECTOS

SINATURA DO/A SOLICITANTE

/

/

DATA DE SAÍDA

Lugar e data

/
,

de

de 2017

Director/a da ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO _ MESTRE MATEO
Denominación do centro no que presenta a solicitude de admisión (o elixido en 1ª opción)

/

