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CEIP MARÍA PITA - IMPRESO DE MATRICULA – CURSO 2019-2020 
 
Don/a ………………………………………………………………………………..……… como pai, nai, ou titor/a legal,  

CONFIRMA a matrícula do/a alumno/a para o curso ………..   Educación Infantil             Educación Primaria 
 

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A E DA FAMILIA 

Apelidos Nome DNI 

Enderezo:  
 

C.P./ Localidade: Teléfono enderezo: 

Data de nacemento:  Lugar de nacemento:  Nacionalidade: 
 

Nº de irmáns:  Nº de irmáns neste centro:  Lingua materna do alumno: 
 

Apelidos do pai/titor legal: 
 

Nome: DNI: Móbil: 

Apelidos da nai/titora legal: 
  

Nome:  DNI Móbil: 

Outros teléfonos: Traballo (pai/titor legal) Traballo (nai/titora legal) Outros: 
 

 Conviven os proxenitores (Si/Non)………………. No caso de separación ou divorcio, escriba o nome da persoa 
que ten outorgada a garda e custodia ……………………………………………………………………….. 

Enderezo electrónico 
Pai:  

Nai: 

Centro de procedencia:  

E presenta a seguinte documentación (*Non entregar no caso de que xa se teña entregado coa solicitude de praza): 

 Padrón municipal       6 fotos      

 Informe médico do pediatra     Fotocopia do libro de familia 

 Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social. 

 Certificado de matrícula do centro de procedencia (no caso de vir doutro colexio) 

 No caso de separación ou divorcio, fotocopia da sentenza xudicial na que figure quen ten outorgada a 
garda e custodia.   

 Outros (especificar) …………………………………………………………………………………………….. 
 

OPTATIVAS PARA O CURSO 2019-2020: 

IDIOMA:         Inglés                Francés  
 RELIXIÓN CATÓLICA                           VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  

 
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE:  

DESEXA UTILIZAR OS SERVIZOS DE: 

Transporte escolar. …………  SI            NON 

Comedor escolar…………….  SI           NON 

Programa madrugadores ….   SI           NON 

Esta táboa é meramente informativa para o centro. Non é unha 
solicitude. Se desexan facer uso do servizo de transporte 
deberán solicitar e cumprimentar o impreso correspondente e 
entregalo ao realizar a matrícula. Se desexan facer uso dos 
servizos de comedor e madrugadores deben solicitalo á ANPA. 

 
INFORMACIÓN 

A  Coruña, …… de ……………...de 201….. 
O pai, nai ou titor/a legal,  
 
 
 
 
 
Asdo: …………………………………. 
 

Telf: ANPA: 981918297               Correo electrónico: comunicacion.anpaxanela@gmail.com 

EMPRESAS E PARADAS DO TRANSPORTE ESCOLAR  
 ( 1ª  parada aproximadamente ás 8:25) 
 FACAL POMBO RICO 

Fábrica de Armas   Avda da Pasaxe/ Materno Ponte Pasaxe   

Pedralonga   Praza da Concordia Palavea (bus 22)   

Oncolóxico   Os Castros   Alcampo (bus 1A)  

Colexio Eirís   Avda de Oza 164 Santa Gema   

As Cadenas Avda de Oza 124  

 A Gaiteira-Citröen  
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AUTORIZACIÓN PARA AS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
Don/Dona……………………………………………….………….…….....…..…………con DNI…………...........……….,  
 
AUTORIZO ao meu fillo/a ......................................................................................................................................... 
 
a participar nas saídas escolares programadas polo profesorado do mesmo e aprobadas no  
 
CONSELLO ESCOLAR durante toda a súa escolarización no Centro. 
 

 Sí autorizo 

 Non autorizo 

 
 

DEREITOS DE IMAXE 

Dou o meu consentimento para o tratamento e difusión da imaxe do meu fillo/a exclusivamente en relación con 

aquelas actividades, tanto lectivas como complementarias ou extraescolares (festas escolares, conmemoracións, 

saídas, etc), programadas polo Centro durante o curso. Estas imaxes podem ser incluídas nos blogs do Centro, 

páxina web, revistas e outros materiais elaborados polo Colexio, así como em médios de comunicación, durante 

toda a súa escolarización no centro.  

Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de 

servizos na nube (kizoa, youtube e outros), e declárome coñecedor da posible transferencia internacional de 

datos, derivada do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. 

 Sí autorizo 

 Non autorizo 

 
Así mesmo, son coñecedor da posibilidade de revogación deste consentimento en calquera momento.  
 
 

En  A Coruña, a ......... de ....................... de 20... 
 
O pai ou titor lega,      A nai ou titora legal, 
 
 
 
 
Asdo.:...........................................................        Asdo.: ......................................................... 
 
 
 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, 
infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá 
exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de 
Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educación@xunta.es  
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En cumprimento do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia 

(DOG 25/05/2010), solicítase, no momento da matrícula, información ás familias do alumnado de tres anos 

respecto da lingua materna predominante entre o alumnado, polo que pregamos rodeen a resposta máis 

adecuada:  

 

Alumno/a: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cal é a lingua materna do alumno/a?...... 

 Galego    Castelán    As dúas    Outra (escribir cal) ………………… 
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