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

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA - CURSO 2020-21

Estimada familia:

Unha  vez  que  o  seu  fillo/a  foi  admitido/a  no  noso  centro,  corresponde  realizar  a

formalización  da  matrícula  de  acordo  co  previsto  no  artigo  40,  capítulo  VI  da   Orde  da

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 12 de marzo de 2013

Para formalizar a matrícula, debe cubrir e asinar os impresos que se achegan e aportar a

seguinte documentación:

 1 foto tamaño carne (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 saúde lembrámoslle que debe comunicar ao titor ou titora

que lle corresponda os datos sobre a saúde de seu fillo que sexan de interese para o seu coidado  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.

 Carta informativa da ANPA,   achegase carta de benvida da ANPA do centro

ENTREGA DA DOCUMENTACIÓN:

 Pódese remitir copia, escaneada ou fotografiada da documentación asinada por correo

electrónico  a    cra.rianxo@edu.xunta.es  ,  (neste  caso  a  foto  carnet,  entregarase  en

setembro.)

 Pode entregarse, de forma presencial, na sede do C.R.A. de Rianxo entre o 22 e o 30 de

xuño. Neste caso as familias  deben chamar antes de vir ao 981863305 para obter cita

previa.

 Se  non  fora  posible,  ou  fora  dificultoso  conseguir  algunha  documentación,  non

preocuparse, é documento necesario, a solicitude de matrícula

Reunión Informativa:

A reunión informativa que se realizaba neste mes de xuño queda posposta ao mes de

Setembro, sempre que sexa posible realizala

O EQUIPO DIRECTIVO

EN RIANXO A 15 DE XUÑO DE 2020
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