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Nº expediente: ___________ 

ANEXO III-2 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

DATOS PERSOAIS DA/O ALUMNA/O 

APELIDOS: NOME: 

Lugar e data de nacemento: NIF: TELÉFONO 

Nome e apelidos da nai: NIF: TELÉFONO 

Nome e apelidos do pai: NIF: TELÉFONO 

Nome e apelidos do titor/a (se non están os pais) NIF: TELÉFONO 

 
 

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 no centro para o curso escolar _________________ no nivel e curso que a continuación se detallan: 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO) 

Cruso:  1º  2º  3º  4º 

Indicar a opción elixida:  

 Relixión       Valores Sociais e Cívicos 

PARA ALUMNADO DE 3º 
ESO 

 Debe elixir unha materia optativa:  
   Segunda lingua estranxeira (francés)  
   Cultura Clásica 

PARA ALUMNADO DE 4º 
ESO 

 Debe elixir unha entre estas dúas opcións: 

Ensinanzas académicas (Bacharelato): 
 Bioloxía e xeoloxía 
 Física e química 
 Informática 

   

Debe elixir unha destas materias opcionais: 

 
 Segunda lingua estranxeira (francés) 
Tecnoloxía 
 

 

 

 

 Solicita servizo de comedor  Solicita servizo de transporte (indicar a parada no reverso da páxina) 
 

Autorizo á 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 aos únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar. 

 SI  NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente) 
 

Autorizo á 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 aos únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar. 

 SI  NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente) 
 

Autorizo  á  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 aos únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar. 

 SI  NON (Neste caso achegarase a documentación correspondente) 
 

SINATURA DO PAI, NAI OU REPRESENTANTE LEGAL 
 
Lugar e data 
 

             ,                 de             de 

 

Sr./Sra. Director/a Titular do CPI Virxe da Saleta 

ENDEREZO DONDE ESTÁN EMPADROADOS 
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Nº expediente: ___________ 

ANEXO III-2 

Marcar cun "X" a parada elexida, que será a mesma á ida e á volta. Se non aparece no cadro das diferentes liñas e paradas, 
solicitarase no centro a nova parada. 
 

 



 
 
 

 

AUTORIZACIÓNS CURSO _________ / __________ 

 

Co Obxecto de axilizar certos trámites obrigados ao inicio de 
curso, ademáis de aforrar recursos (pepel, tinta), achegamos a 
todos os país/nais/titores legais do alumnado que está a 
formalizar matrícula para o curso arriba indicado, as seguintes 
autorizacións. 

Cubra só aqueles apartados que queira autorizar, e con esta 
sinatura confirmará todos eles. 

 

D.Dna. ______________________________________, con DNI 
_______________nai/pai/titor legal de ___________________ 
_________________________, alumno do curso ___________ 
autorizo ou dou o consentimento ao meu fillo nos apartados 
que indico a continuación 

 

Asdo.: pai/nai/titor legal 

 

……………………………………………….. 

  

 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA RECOLLIDA DE ALUMNADO NO CENTRO E NO AUTOBÚS 

   AUTORIZO       /           NON AUTORIZO 

 

ás seguintes persoas : 

1.D/Dna _______________________________________________ DNI_____________ 

2.D/Dna _______________________________________________ DNI ____________ 

3.D/Dna _______________________________________________ DNI ____________ 

4.D/Dna _______________________________________________ DNI ____________ 

 

A recoller ó meu fillo no Centro ou na parada do autobús, durante o curso actual, asumindo 
calquera responsabilidade que poidera derivar desta autorización. 

 

 

SÓ PARA ALUMNOS DE 5º E 6º DE PRIMARIA E ESO 

AUTORIZACIÓN PARA SAIDA DO CENTRO E BAIXADA DO AUTOBÚS SÓ 

 

   AUTORIZO       /           NON AUTORIZO 

Ao meu fillo/a durante este curso a 

   Saír do centro só                           

  Baixar do autobús só 

  Facéndose cargo do seu irmán/irmá __________________________________________ do cruso 
__________________ en calquera das opcións anteriores. 

eximindo á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que poidan 
sufrir os escolares.  

(*) Para as autorizacións ocasionais, solicite e presente no centro este impreso. Ningún neno/a poderá 
saír sen esta autorización. 

 

 



 
 
 

 

Autorización para mudar ou suministrar medicamentos ao alumnado 

   AUTORIZO       /           NON AUTORIZO 

a D/Dna ___________________________________________________________, con DNI: 
__________________a: 

 mudar ao meu fillo/a. 

 dar medicamentos ao meu fillo/a 

 

 

COMUNICACIÓN DE ALERXIAS OU INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS 

AVISO: Os pais de alumnos/as con alerxias ou intolerancias alimentarias deben comunicalo 
por escrito ao centro o máis urxentemente posible 

D./Dna. ________________________________________________________ con DNI 
______________ como pai/nai ou representante legal do alumno/a 
________________________________________________ matriculado no CPI Virxe da Saleta 
no curso _________ de __________________. 

NOTIFICO 

Que o meu fillo/a padece as seguintes alerxias ou intolerancias: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Que o meu fillo/a padece a seguinte enfermidade infecto/contaxiosa: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

IMPRESCINDIBLE entregar copia do certificado médico que acredite a intolerancia, alerxia ou 
enfermidade. 

 

 
 
 

CONSENTIMENTO PARA O USO DE FOTOS E IMAXES 

   AUTORIZO       /           NON AUTORIZO 

o tratamento da súa imaxe en relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas 
polo centro e polos responsables e autoridades educativas na páxina web ou blog do centro 
ou institucional, na revista escolar e en medios de comunicación durante o presente curso 
escolar. 

Ademais das actividades promovidas pola administración educativa ás que se refire o 
parágrafo anterior, autorízase o tratamento da imaxe para o Festival de Nadal, Entroido, Día 
das Letras Galegas, Día da Paz, Día da Árbore, Día da Muller Traballadora, Samaín, Día da Nai, 
Día do Pai, Acto de Fin de Curso, Día das Forzas Armadas, Día da Constitución, Día da 
Hispanidade. 

Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais 
prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou servizos de mensaxería ... (Facebook, 
Twitter), e autorizo a posible transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, aos 
países nos que se atopen os seus servidores.  

Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste 
consentimento en calquera momento.  

 

 

AUTORIZACIÓN PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

   AUTORIZO       /           NON AUTORIZO 

Ao meu fillo a participar en todas a saídas didácticas en horario lectivo no presente curso 
escolar. Actividades tales como a celebración do Magosto, asistencia a obras de teatro, visita 
ao mosteiro de Oseira, actividades de Educación Física, roteiros, etc, que non impliquen saírse 
do horario habitual 

O alumnado seguirá sendo informado das características de cada actividade por diversos 
medios (páxina do centro, axenda...) 

As actividades fóra do horario lectivo necesitarán circulares específicas. 


