
 

 
 

MATRÍCULA. CURSO 2022-2023 

Educación Secundaria Obrigatoria 

1. DATOS ALUMNO/A 

NOME E APELIDOS: DATA DE NAC. 

ENDEREZO: TELF. URXENCIA: 

DNI: EMAIL: 

DATOS PAI/TITOR LEGAL 

NOME E APELIDOS: TELF.FIXO: 

TELF.MÓBIL: EMAIL: 

DATOS NAI/TITORA LEGAL 

NOME E APELIDOS: TELF.FIXO: 

TELF.MÓBIL: EMAIL: 

 

 

2. No 2022-2023  vai cursar : ESO: 1º 2º 3º 4º (Selecciona o curso) 

 REPETIDOR: □ SI □ NON 
 

FOI USUARIO/A DO COMEDOR ESCOLAR NO CURSO 2021/22 □ SI □ NON 

SERÁ USUARIO/A DO COMEDOR ESCOLAR NO CURSO 2022/23** □ SI □ NON 
 

FOI USUARIO/A DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CURSO 2021/22 □ SI □ NON 

SERÁ USUARIO/A DO TRANSPORTE ESCOLAR NO CURSO 2022/23 □ SI □ NON 

VAI A UTILIZAR A MESMA PARADA QUE O CURSO PASADO □ SI □ NON 
No caso de que vaia a utilizar o transporte no curso 2021/22, sinálese no cadro, o nome da parada 

CUBELO 

SABADIN 

ALENDE 

COSOIRADO 

PONTELLAS 

CASTRIÑO 

SAN LORENZO 

PICOTA 

SOIGLESIA 

REBÓN DEARRIBA 

SOUTO 

QUERGUIZO 

 Cubelo  Alende  Pontellas  San Lorenzo  Soiglesia  Souto 

 Chabola  Espedregueira  Lameiro  Barro  Alberguería  Casal 

 Campo Lebón  Paraños  Santa Xusta  Chan Amil  Barosela  Penagrande 

 Sabadín  Soar  Rial  Vilacoba  Mane  Querguizo 

   Cosoirado  Conles  Picota  Rebón de Abaixo   

     Tramborrios    Castro   

     Castriño    Calvo   

         Rebón de Arriba   

**Todo o alumnado que vaia a utilizar o servizo de comedor escolar deberá entregar os impresos que se soliciten. 

 
O pai/ a nai ou titor/a legal 

 

 

 

 
 

Moraña , de de 20   



 

 

 
 

 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

Finalidades do tratamento 
Xestionar o proceso de matriculación en ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de educación, nun centro docente sostido con fondos públicos. 

 

Lexitimación para o 

tratamento 

O cumprimento dunha misión en interese público, segundo a normativa xeral e sectorial 

referida en informacion-xeral-proteccion-datos, e demais regulación concordante. En 

particular resulta de aplicación a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 

Destinatarios dos datos 

Os datos poderán ser comunicados , cando sexa estritamente necesario e conforme ao 

previsto na lexislación vixente, a outras administracións públicas competentes, 

incluídos Xulgados e Tribunais e poderán publicarse na páxinas web ou taboleiros de 

anuncios do centro ou na páxina web institucional da Consellería, a fin de dar a 

publicidade legalmente esixida aos distintos procedementos 

 

Exercicio de dereitos 

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación, 

portabilidade e supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da Xunta de 

Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do 

procedemento administrativo común segundo se recolle en 

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 

Contacto delegado/a de 

protección de datos e 

información adicional 

 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

 

INSTRUCIÓNS 

O alumnado de tódolos cursos de educación secundaria que queira seguir os seus estudos no CPI Plurilingüe Santa 

Lucía ten a necesidade de cumprimentar este impreso de matrícula para coñecer as súas preferencias e servizos 

complementarios que vai utilizar. 

1. Datos persoais.- Cubrir os datos que aparecen no apartado 1 para a súa modificación ou incorporación ao 

ficheiro de Centro. 

2. Cubrir o apartado 2 que se refire a aspectos educativos e de servizos complementarios. 

 

O presente formulario, debidamente cuberto e asinado, deberá entregarse xunto con toda a documentación 

solicitada, dentro do sobre de matrícula na Secretaría do CPI Plurilingüe Santa Lucía no prazo establecido:  

do 25 de xuño ao 10 de xullo de 2022 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

