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  CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
  E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
  C.R.A. DE RIANXO

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA
CURSO 2015-16

Estimado pai/nai:
Seu fillo foi admitido no Colexio Rural Agrupado de Rianxo, e dende o equipo docente do 

centro, queremos transmitir os nosos parabéns por ter elexido a Escola do seu lugar como centro 

educativo no que o seu fillo/a vai compartir unha etapa educativa que desexamos sexa acolledora e á 

vez ocasíón para novos descubrimentos e novas posibilidades educativas.

De de acordo co previsto no artigo 52 da Orde de 17 de marzo de 2007 (DOG de 19 de marzo de 

2007), corresponde agora proceder a realizar a formalización da matrícula, para elo debe cubrir e asinar

o impreso que se achega con esta carta.

Ao impreso debe achegar a seguinte documentación:

 2 fotos tamaño carnet (co nome por detrás).

 Certificado médico que debe cubrir o pediatra (na oficina do rexistro do concello teñen 

modelos de certificado médico). En relación coa saude lembrámoslle que debe comunicar ao titor ou titora 

que lle corresponda os datos sobre a saude de seu fillo que sexan de interés para o coidado de seu fillo durante o 

horario lectivo. Na actualidade está en funcionamento o programa ALERTA ESCOLAR, en colaboración coa 

Consellería de Sanidade para os casos de Patoloxías Crónicas (Alerxias alimentarias, Crises comiciais, Crises 

diabéticas).

 Copia da tarxeta sanitaria.

 Solicitude ANPA (documentación voluntaria).

Unha vez cuberto o impreso e coa documentación que  se indica  debe entregar todo,  ben na escola 

que lle corresponde por residencia ata o do día 19 de xuño ou  ben na sede do C.R.A. en Atalaia Asados

ata o día  30 de xuño.  Se ten algunha dúbida pode chamar ao teléfono da sede do 981-863305.

Reunión Informativa:

Ao obxecto de informar sobre o noso centro, o Colexio Rural Agrupado de Rianxo, convídaselle a 

asistir a unha reunión informativa que se celebrará, na data, hora e lugar que se indica:

DATA: Xoves 18 de xuño as 12:00 horas

SEDE DO C.R.A DE RIANXO: Atalaia – Asados

O EQUIPO DIRECTIVOEN 

RIANXO A 15 DE XUÑO DE 2015
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