
 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA  EN 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

APELIDOS NOME DNI 

 

ENDEREZO LOCALIDADE CP PROVINCIA 

 

LUGAR DE NACEMENTO DATA  DE NACEMENTO IDADE NACIONALIDADE 

 

APELIDOS E NOME DO PAI (TITOR) DNI TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 

APELIDOS E NOME DA NAI (TITOR) DNI TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 

CENTRO ONDE CURSOU ESTUDIOS O ANO ANTERIOR 

 

 Solicita servizo de comedor 

 Solicita servizo de transporte. Nome da parada: 

De conformidade co establecido no capítulo V da Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 12 de marzo de 2013 pola 

que se regula o procedemento da admisión de alumnado en educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria e bacharelato en centros sostidos 

con fondos públicos. 

 SOLICITO a matrícula en 4º ESO:  

 Xeografía e historia 

     sección bilingüe 

 Educación física 

 Lingua castelá e literatura 

 Lingua galega e literatura 

 Inglés 

Nas seguintes opción hai que elixir sempre una opción por liña dentro da columna do tipo de 

matemáticas que se escolla: 

   matemáticas académicas      matemáticas aplicadas 

     bioloxía e xeoloxía ou          economía 
     física e química       ou          latín 
     música                      ou          TIC 
     ed. plástica visual   ou           francés 

     tecnoloxía 
     IAEE                          ou               CAAP 
     ed. plástica visual   ou               francés 
     música                      ou               TIC 

 

 Opción (a elixir una das opcións ) 

 Relixión católica  ou        Valores éticos 

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de 

Facenda e Administracións Públicas, só para os únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar.  

 SI   NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente)  

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de residencia do solicitante no Sistema de verificación de datos de residencia do Ministerio de 

Facenda e Administracións Públicas, só para os únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar.  

 SI   NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente)  

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, a lle solicitar á Axencia Estatal de Administración Tributaria 

información de natureza tributaria, só para os únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar.  

 SI   NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente)  

SINATURA DA NAI, PAI OU REPRESENTANTE LEGAL 

Guntín, a __________ de xuño de 2022 

 

 

 

SR DIRECTOR DO CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO DE GUNTÍN 


