
                            
  

 Facultade de Dereito 
 

 

SOLICITUDE DE CAMBIO DE QUENDA  CURSO:                  / 

DATOS PERSOAIS: 

Apelidos e Nome: NIF/Tarxeta de residencia/Pasaporte: 

 
 

 

Teléfono de contacto:   
 

Correo electrónico: 
 

 
QUENDA QUE LLE CORRESPONDE POLO SEU APELIDO:          MAÑÁ             TARDE 

 
SOLICITO O CAMBIO DE QUENDA:             DA MAÑA Á TARDE                           DA TARDE Á MAÑA    
      

QUERO CAMBIAR A QUENDA DO SEGUINTE CURSO COMPLETO:  
 
      PRIMEIRO CURSO                                 SEGUNDO  CURSO                                       TERCEIRO  CURSO                                             CUARTO CURSO          
                                                                                                                                                

QUERO CAMBIAR A QUENDA DAS SEGUINTES MATERIAS SOLTAS (Escriba o nome das materias e indique a quenda elixida, mañá ou tarde): 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVOS (marque cun X): 
 

APORTA A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN (marque cun X a documentación que achega): 

     Motivos laborais. 
   Contrato de traballo en vigor con data anterior ao inicio do ano académico. 
   Certificado acreditativo de vida laboral da Seguridade Social.  
   Certificado da empresa onde apareza o horario da xornada laboral que debe realizar. 

Motivos de saúde ou discapacidade que 
impidan asistir a clase na quenda asinada 

   Certificado oficial que acredite a enfermidade ou a discapacidade do estudante e a necesidade de 
horarios especiais para a súa recuperación 
-  No caso de procesos de rehabilitación: 
   Certificado médico oficial do tratamento a seguir e da súa duración e coincidencia co horario das aulas. 

    Prácticas deportivas de alto nivel  
    Certificado do Consello Superior de Deportes ou organismo equivalente ou resolución do Boletín Oficial 
do Estado ou Diario Oficial correspondente. 

     Violencia de xénero     Copia da orde de protección a favor da vítima.     

Transporte público 
    Documento oficial de empadroamento.    
    Horario das liñas de autobuses ou ferrocarrís que realicen o percorrido dende/até o enderezo do 
estudante.  

      
     Incompatibilidade horaria 

     
    Copia do resgardo de matrícula.  

      
     Actividades de ensino artístico-musical 

        Certificado oficial expedido polo Centro de Estudos Artísticos Oficiais onde se faga constar de xeito 
expreso o horario de clases do estudante e a imposibilidade de asistir noutro horario.  

Motivos familiares: asistencia a familiares 
dependentes ou menores 12 anos 

     Resolución dos servizos sociais onde se recolla a situación de dependencia familiar ou libro  de familia no 
caso de menores de idade. 
     Certificado de empadroamento e de convivencia familiar no enderezo da persoa dependente ou menor. 
      Documento dos servizos sociais onde se exprese que o estudante é a única persoa que pode atender á 
persoa dependente ou menor no horario coincidente ou horario de traballo das persoas que convivan co 
suxeito dependente, do que se deduza claramente que o estudante é a única persoa que se pode ocupar do 
coidado. 

Práctica de actividades deportivas que non 
sexan de alto nivel 

    Licenza federativa da disciplina deportiva que practique.    
    Certificado expedido polo club deportivo ou entidade debidamente inscrita na federación deportiva no 
que se indique de xeito expreso o horario de adestramento e/ou competición.  

 

 

A Coruña, …………….. de …………………………. de ……………   (Sinatura do interesado) 


