
EDUCACIÓN 

3ºSECUNDARIA

OBLIGATORIA

Curso 20      / 20      
Os datos persoais facilitados neste procedemento serán tratados conforme á lei orgánica 3/2018 (BOE do 6 de decembro), podendo exercer os dereitos nela 
recoñecidos perante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.                                                              
*** En caso de producírense cambios nalgún dos datos facilitados, cómpre notificalo o antes posible.

Datos da/o alumna/o solicitante
Nome e apelidos DNI / NIE  Alerta escolar     SI [      ] NON [      ]

Teléfono móbil Enderezo electrónico Data e lugar de nacemento

Datos da nai [   ] / do pai [   ] / representante legal [    ] (sinalar según corresponda) 

Nome e apelidos DNI / NIE

Teléfono móbil (notificacións Abalar) Enderezo electrónico (notificacións Sixa) Teléfono fixo

Datos da nai [   ] / do pai [   ] / representante legal [    ] (sinalar según corresponda)

Nome e apelidos DNI / NIE

Teléfono móbil (notificacións Abalar) Enderezo electrónico (notificacións Sixa) Teléfono fixo

Enderezo durante o curso académico (a efectos de notificación) e outros
Enderezo (lugar / rúa, número, piso...) Código postal

Localidade Concello Provincia

Teléfono(s) en caso de urxencia Transporte escolar (en caso de ter domicilio a máis de 2 km do centro): RUTA / PARADA

Datos académicos
Centro onde se cursou o 2019 / 2020 Indique se repetiu algún curso e cal(es)

NON [      ] SI [      ] Primaria Secundaria

Matrícula 3º ESO. Solicito matrícula conforme aos datos proporcionados na prematrícula telemática.
L.C.Autonómica Lingua galega e literatura EXENCIÓN (a cubrir polo centro) [      ]
Materias a cursar
As materias a cursar por parte da/o alumna/o serán as indicadas pola/o mesma/o no proceso de prematrícula.

En caso de non ter feito a prematrícula deberá solicitar unha instancia no centro.

Aquel alumnado que desexe realizar algún cambio na elección de materias realizada na prematrícula deberá consultar a posibilidade do 
mesmo ante o equipo directivo do IESP A Cachada.

Materias non superadas de 1º e/ou 2º ESO (Indique se promocionou a 3º con algunha materia pendente)

A instancia deberá ser asinada por un(ha) das/dos proxenitoras/es ou respresentantes legais da/o alumna/o. NO CASO DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO, 
AS DÚAS / OS DOUS asinarán a solicitude, AGÁS que quen formalice a matrícula teña atribuída a patria potestade con carácter exclusivo mediante 
resolución xudicial (deberá adxuntarse coa instancia para o seu cotexo).

Lugar e data Nai / Pai / Titor(a) legal Nai / Pai / Titor(a) legal

En Boiro, a        de                        de 20 Asdo.: Asdo.:



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

IESP A Cachada

Avda. Municipalidade de Avellaneda, s/n
15930 BOIRO - A CORUÑA
881 86 67 17   ·  881 86 67 18
ies.acachada@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/iesacachada

MATRÍCULA 3º ESO

Documentación necesaria

Se xa aportou documentación en cursos anteriores, non ten a obriga de facelo de novo.
Sinale a que NON APORTA NOVAMENTE.

● Impreso de matrícula.
● Impreso de autorizacións
● Xustificante de pago correspondente ao Seguro

Escolar (1,12 €)

*** Nº de conta ES50 2080 0384 44 3040002726 (ABANCA)

[      ]
[      ]
[      ]
[      ]
[      ]
[      ]

Fotopia do DNI / NIE da/o alumna/o.
Fotopia do DNI / NIE das/os responsables legais.
Fotocopia do libro de familia.
Fotocopia da tarxeta sanitaria.
Fotografía carné con nome e apelidos.
Sentencia de separación ou divorcio (se procede).

Alerta escolar

Co denominado Programa “Alerta Escolar” a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional quere facilitar
a atención inmediata e eficiente do alumnado que padece algunha patoloxía crónica e pode desenvolver en calquera
momento unha crise durante a súa estancia no centro docente.

O programa refírese en concreto a tres tipos de patoloxías:

a. Crises alérxicas (anafilaxia), por exposición a alérxenos alimentarios.
b. Crises comiciais (epilepsia nas súas diferentes formas).
c. Crises diabéticas (en xeral hipoglicemias).

Se a/o súa/seu filla/o padece algunha das enfermidades antes indicadas e vostede desexa que se inclúa no
Programa “Alerta Escolar”, debe seguir o seguinte procedemento:

1. Solicitar un informe médico no que se inclúa o diagnóstico e as recomendacións asistenciais ao
respecto.

2. Entregar dito informe na secretaría do centro nun sobre pechado.
3. Cubrir o formulario de inscripción elaborado pola Consellería de Educación e Ordenación

Universitaria. Pode descargalo aquí.

O centro docente trasladará dita documentación a Urxencias Sanitarias 061, para que o/a rapaz/a figure no
arquivo correspondente coa fin de poder actuar de xeito rápido e axeitado no caso de producirse unha crise.

Rutas de transporte escolar (Empresa Autos Ramón Outeiral S.L.)

RUTA 1
San Ramón

RUTA 2
Cespón

RUTA 3
Beluso

RUTA 4
Abanqueiro

RUTA 5
Chazo

RUTA 6
Carragueiros

RUTA 7
Cabo de Cruz

Louriño
Treites de Arriba
Treites de Abaixo
Balado
Loimar
Igrexa Bealo
CEIP S.Ramón
A Galea
Armada

Trebonzos
Ferreiros
Quinteiro
Quintáns
Pazos
Cespón-Igrexa
Comba
Nine
Neixón

Rtda Cimadevila
Gasolinera
Vilariño
Cespón
Ponte Brea
Amanecida
Silverio
Tramoio
Lomba
Ponte Beluso
Boimazán
Landeira

A Boliña
Piñeiro
Cruce Brión
Seán
Exipto
Fieiteira
Abanqueiro
Cruce Chancelas
Cruce Mosqueira
Bodión

Barraña
Saltiño
Graso
Triñáns
Corea
Sta Mª do Castro
Fontedemouro
Chazo

Caixa de Aforros
Capela
Bandalrío
Petón
Carragueiros

Cariño
Fontenla
Mavi
Malecón
Campo

http://centros.edu.xunta.es/iesacachada
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/alerta_escolar_formularioo_1.pdf

