
PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NO ESTRANXEIRO ED305F SOLICITUDE

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

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 
Notifíquese a: ● Persoa solicitante ● Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao 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 asociado ao NIF da persoa indicada.

● Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).

As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén a disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación electrónica
de Galicia Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

ANEXO I



   DATOS ESPECÍFICOS DO PROCEDEMENTO

Prioridade ACTIVIDADE

1. Integración para profesorado de inglés en infantil e primaria

2. Integración para profesorado de inglés de secundaria, FP e EEOOII

3. Integración inglés para profesorado CLIL de ESO e bacharelato

4. Integración inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria

5. Integración para profesorado de inglés en EEOOII

6. Integración inglés para profesorado CLIL de FP e ERE

7. Integración en lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, FP e ERE

8. Integración para profesorado especialista de francés de primaria, secundaria, FP e EEOOII

9. Integración francés para profesorado CLIL de primaria, secundaria, FP e ERE

10. Inglés para profesorado especialista de primaria

11. Inglés para profesorado especialista de secundaria, FP e EEOOII

12. Inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria

13. Inglés para profesorado CLIL de secundaria, FP e ERE

14. Francés para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, FP e ERE

15. Lingua portuguesa para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, FP e ERE

16. Lingua alemá para profesorado especialista e CLIL de primaria, secundaria, FP e ERE

17. Lingua inglesa en Galicia para profesorado CLIL de primaria, secundaria, FP e ERE
CORPO

Mestres

Profesorado de ensino secundaria

Ensinanzas de réxime especial 

 Profesorado de EEOOII

 Profesorado de FP

Especialidade 

  non especialista

  especialidade de inglés

  especialidade de francés

  especialidade de alemán

  especialidade de portugués 

  especialidade de infantil

Linguas impartidas

  Imparte inglés en infantil ou primaria

  Imparte alemán en secundaria

  Imparte portugués en secundaria

  Imparte francés en primaria

  Imparte francés en secundaria

Datos CLIL

  CLIL

  CLIL en ERE

  futuro CLIL

  persoa coordinadora centro plurilingüe

  persoa coordinadora centro bilingüe

ACREDITACIÓN DE IDIOMAS

    B1 Inglés          B1 Francés                                       B1 Portugués

    B2 Inglés          B2 Francés          B2 Alemán          B2 Portugués

    C1 Inglés          C1 Francés          C1 Alemán          C1 Portugués

    C2 Inglés          C2 Francés          C2 Alemán          C2 Portugués

DESFRUTOU NA ÚLTIMA CONVOCATORIA DESTA AXUDA?                Si                Non   

ANEXO I
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A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que se compromete a cumprir todo o estipulado nas condicións de participación, asumindo a realización de todas as fases desta convocatoria, no
caso de ser seleccionado/a nunha actividade deste programa.

2. Que o nivel  de coñecemento de linguas estranxeiras do Marco común europeo de referencia para as linguas alegado na solicitude é o nivel
máximo que ten acreditado á data de presentación da solicitude, de acordo co establecido na Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece
o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non
lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería (DOG 26/04/2011) modificada pola Orde do 21 de xuño de 2016 (DOG
07/07/2016).

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA 
□ Relación numerada e asinada da documentación presentada seguindo o modelo do anexo III
□ Certificado do centro no que conste a área, materia ou módulo que imparte a persoa solicitante durante o curso académico 2018/19
□ Acreditación do nivel lingüístico esixido para cada praza ou superior
□ Acreditación dos méritos académicos, profesionais ou de calquera índole alegados
Só para profesorado coordinador de centros plurilingües e bilingües ou profesorado CLIL
□ Anexo V debidamente cuberto
Só para o futuro profesorado CLIL:
□ Compromiso individual e do centro educativo de participación nalgún dos programas durante o próximo curso (anexo V)
□ Acreditación da competencia lingüística B2 ou superior do MCERL na lingua estranxeira obxecto de estudo

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/NIE da persoa solicitante o
DNI/NIE da persoa representante o
Títulos universitarios oficiais o
Títulos universitarios non oficiais o

ANEXO I
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da información e 
contidos da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o tratamento

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.

Persoas destinatarias dos datos
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.

Exercicio de dereitos
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 administrativo común.

Contacto delegado de protección de 
datos e mais información h�ps://www.xu�as.�s//potac..�t�dasatsdpcosts�s.

Actualización normativa: 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.

DETALLE DAS FINALIDADES DO TRATAMENTO E DOS DESTINATARIOS DOS DATOS (Regulamento xeral de protección de datos)

Destinatarios dos datos
Entidades privadas que desenvolvan as actividades obxecto desta convocatoria, que na súa maioría se realizarán 

en terceiros países

A persoa interesada autoriza o tratamento dos seus datos para as finalidades indicadas  o Si / o Non

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do __ de _________ de 2019 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora
da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2019    
[(código de procedemento ED305F)]    [(Diario Oficial de Galicia número __, do __ de ___)]

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

    

Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa 
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COMPROMISO DE PROMOCIÓN DE SECCIÓNS BILINGÜES E/OU PROGRAMA DE CENTROS PLURILINGÜES

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARA
Que, de ser seleccionado/a nunha actividade deste programa, mediante a presente sinatura se compromete a promover a 
creación/continuación do programa de seccións bilingües e/ou plurilingües no seu centro de destino e a impartir a súa materia
na lingua correspondente.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa

ANEXO V


