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MATRÍCULA PARA O CURSO  2017 /2018 

2º ESO 
DATOS DO ALUMNO/A: 

APELIDOS  ALUMNO/A: NOME ALUMNO/A: DNI: 

DATA NACEMENTO: LUGAR  NACEMENTO: PROVINCIA: 

DOMICILIO: LOCALIDADE: CÓDIGO POSTAL: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

DATOS FAMILIARES: 
APELIDOS DO PAI (ou titor): NOME DO PAI: DNI: TELÉFONO: 

APELIDOS DA NAI: NOME DA NAI: DNI: TELÉFONO: 

TELÉFONOS DE LOCALIZACIÓN URXENTE 

CORREO ELECTRÓNICO DO PAI: CORREO ELECTRÓNICO DA NAI: 

Indique a/s persoa/s que teñan a patria potestade e ás que se lles deberá remitir a correspondencia (xuntar 

documentación)________________________________________________________________________________ 

Matricúlase por primeira vez no Instituto?:  NON       SI  Centro de procedencia__________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Precisa o transporte escolar?: NON   SI  (Cubrir os datos no reverso) 

MATERIAS COMÚNS: 

Física e Química; Tecnoloxía; Xeografía e Historia; LinguaCastelá e Literatura; Lingua Galega e Literatura; 

Matemáticas; Inglés 2; Educación Física; Música; Titoría. 

 

Elixir unha por orde de preferencia, de maior (1) a menor interese (2): 

 
Programación (1h) 
Oratoria (1h) 

 

SEGUNDA LINGUA EXTRANXEIRA: ( Elixe unha) 

 Segunda Lingua: Francés 2 

Reforzo (**) 

(**)O centro decidirá que alumnos cursan reforzo e non a segunda lingua estranxeira.  Pode non respectarse a elección do alumno 

por necesidades organizativas 

OPCIÓN RELIXIOSA: (Elixe unha) 

Relixión 

 Valores éticos 

 

 

SINATURA DO PAI, NAI OU TITOR: 
 
 
                                                                                 A Coruña, a _____ de __________________2017 
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SERVIZO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

( A cubrir polo alumnado que precise a súa utilización) 

 

Indique canto empregará o transporte escolar:  Só ida  Só volta  Ida e volta 
 
Martes: Só ida   Só volta  Ida e volta 
 
Indique se algún día da semana non empregará o servizo: __________________ 
 
Parada solicitada:  Bens- Parada bus        Comeanda 
 

Meicende- Antorchas  Bens- Campo deportes 
 

 San Xosé                   Nova parada 
                                                                                          (neste caso falar coa Secretaria do centro) 

 

 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA  REALIZAR A MATRÍCULA 
 
-  Orixinal e copia do impreso de matrícula 

-  Fotocopia do DNI/NIE ou Pasaporte (só alumnado que non o tivera entregado) 

- Fotocopia da tarxeta sanitaria ou informe de residencia (só alumnado que non o 

tivera entregado) 

- Certificado académico do curso anterior (só para alumnado que se matricule por 

primeira vez) 

- 2 fotos identificadas con nome e apelidos, para alumnos que se matriculan por 

primeira vez; ou 1 foto para alumnos xa matriculados anteriormente no centro. 

- Formulario de inscrición no programa de “Alerta Escolar·. Co informe médico 

actualizado se é necesario. 

- Impresos de autorización: Extraescolares e dereitos de imaxe 
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Curso 2017/2018 
 

 
D./Dona __________________________________________pai, nai,ou titor/a 
do alumno/a _____________________________________________________ 
matriculado no curso _____________ da ESO. 
 
 

 
SAÍDAS E EXCURSIÓNS DO ALUMNADO 

 
   Autorizo o meu fillo/a para participar en todas as excursións/saídas/visitas e 
demais actividades que se realicen durante este curso, acompañado sempre 

polo profesorado. 
 

 SI AUTORIZO                     NON AUTORIZO                                
 

 
 

 
USO DA IMAXE PÚBLICA DO ALUMNADO 

 
   Autorizo para poder utilizar e/ou publicar a imaxe do meu fillo/a en 
documentos, fotografías, web escolar, películas e outros recursos educativos 
que o centro publique en relación coas actividades escolares lectivas, 
extraescolares e complementarias, con fins educativos e non comerciais. 
As acción, produtos e utilidades derivadas da súa utilización non poderán, en 
consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. 
 

 SI AUTORIZO                     NON AUTORIZO                                
 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA SAÍDA DO CENTRO EN HORARIO LECTIVO 
 

   Como norma xeral, o Regulamento de Réxime interno do centro establece que cando falta 
algún profesor/a o alumnado debe asistir ás clases e permanecerá baixo a tutela do 
profesorado de garda. En casos excepcionais como o presente, en que o número de persoas 
de garda a primeiras e últimas horas é escaso, o RRI contempla a posibilidade de que a 
Dirección do centro permita ausentarse ao alumnado, previo coñecemento e consentimento 
escrito das familias. 
   O Consello Escolar do IES Agra do Orzán decidiu, en reunión celebrada o 13 de outubro de 
2011 ratificado na sesión do 9 de outubro de 2012, permitir, no caso de ausencia xustificada de 
algún profesor/a as primeiras e/ou últimas horas, que o alumnado de 2º,3º e 4º da ESO, poida 
entrar máis tarde e poida saír antes do remate da xornada lectiva, previo consentimento dos 
seus país/nais/titores legais. Se vostede da a súa autorización, asine o documento que figura 
abaixo. 

                                            SI AUTORIZO                     NON AUTORIZO                                

 

mailto:ies.agra.orzan@edu.xunta.es

