
Os Dices, s/n

15911 Rois (A Coruña)

Telf.: 881866890      Fax: 881866899  

 e-correo: cpi.dos.dices@edu.xunta.esCPI Plurilingüe dos Dices

MATRÍCULA CURSO 2022-2023:
Normativa: 

ORDE do 18 de decembro de 2020, ORDE do 25 de xaneiro de 2017, ORDE do 12 de marzo de 2013 e DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro

Educación infantil e primaria Educación secundaria

 Prazos: Do 20 ao 30 de xuño.
 Documentación:

✔Modelo oficial de solicitude ANEXO III-1
✔3 fotos tamaño carné
✔Certificado/Informe médico
✔Acreditación da tutela do menor, no caso de existir sentenza xudicial firme.
✔Autorización uso da imaxe/actividades
✔Cuestionario coñecer lingua materna
✔Copias cotexadas (*) de:

    - Libro Familia 
    - Tarxeta sanitaria
    - Cartilla vacinas 
    - DNI país/titores e do alumno (si o tivese) 

(*) En caso de presentar orixinais non será preciso que as copias sexan
     cotexadas.

✔ Certificado de empadroamento colectivo e con antigüidade dun ano
   (concello)

 Prazos: Do 25 de xuño ao 10 de xullo.
   Documentación:

✔ Modelo oficial de solicitude ANEXO III-2
✔ 3 fotos tamaño carné
✔ Certificado de matrícula
✔ Certificado/informe médico
✔ Acreditación da tutela do menor, no caso de existir sentenza xudicial 

firme.
✔ Copias de:

      - Libro Familia (cotexadas)
      - Tarxeta sanitaria
      - DNI dos país/titores
      - DNI do alumno (obrigatorio para os maiores de 14 anos)

(*) En caso de presentar orixinais non será preciso que as copias sexan
cotexadas.

✔ Certificado de empadroamento colectivo con antigüidade dun ano 
     (concello)

Notas:

 Se o último día dos prazos fose non lectivo, o prazo prorrogarase automaticamente, ata o día lectivo inmediato seguinte.
 Se no momento de formalizar a matrícula os interesados amosan os orixinais da documentación solicitada, non será preciso que  traian as copias cotexadas
 Cando unha alumna ou un alumno se incorpora tardiamente ao sistema educativo, por proceder doutro país ou por calquera outro motivo, ten o dereito a unha

praza escolar gratuíta e a súa familia ten o deber de escolarizalo no prazo máis breve posible. Para facer efectivo este dereito deberán establecer contacto co
centro situado máis preto do seu lugar de residencia.

 No caso de pais separados coa custodia compartida, a solicitude de admisión e matrícula deberá estar asinada polos dous cónxuxes.
 As matrícula debidas a traslado de domicilio familiar co curso xa iniciado, o certificado de empadroamento colectivo non precisará de antigüidade.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_gl.html
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpidosdices/system/files/u36/ANEXO%20III-2.pdf
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpidosdices/system/files/u36/ANEXO%20III-1.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0598-040222-0004_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_gl.pdf

