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MATRICULA CURSO 2016/2017  IES EDUARDO BLANCO AMOR  1º bacharelato 

  DATOS PERSOAIS E FAMILIARES  

APELIDOS NOME DNI SEXO 

   �  HOME     �  MULLER 

DATA NACEMENTO LUGAR NACEMENTO CONCELLO  PROVINCIA NACIONALIDADE 

     

APELIDOS E NOME DO PAI/TITOR DNI PROFESIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

     

A PELIDOS E NOME DA NAI/TITORA DNI PROFESIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

     

ENDEREZO LOCALIDADE C.P. TELÉFONO URXENCIA 

    

CENTRO PROCEDENCIA LOCALIDADE CORREO ELECTRÓNICO DO ALUMNO 

   

MATERIAS 

Modalidades � Ciencias 1 � Ciencias 2 � Ciencias sociais � Humanidades 

 L. castelá e literatura 
 L. galega e literatura 
 Filosofía 
 Inglés 
 Educación física 

 L. castelá e literatura 
 L. galega e literatura 
 Filosofía 
 Inglés 
 Educación física 

Materias 
troncais 

xerais 
 Matemáticas I Matemáticas aplicadas ás CCSS Latín 

Materias 
troncais 

de opción 

Bioloxía e xeoloxía 
Física e química 

Física e química 
Debuxo técnico 

Economía 
Hª do mundo contemporáneo 

Elixir dúas 

� Hª do mundo contemporáneo 

� Literatura universal 

� Grego 

Materias  
específicas 

 

 1ª   2ª (*) 

 �� Tecnoloxía industrial (3h) 

 �� Cultura científica (2h) 

 �� TIC I (2h) 

 �� Francés (2h) 

 �� Relixión (1h) 

1ª   2ª 

�� Literatura universal (4h) 

�� TIC I (2h) 

�� Francés (2h) 

�� Cultura científica (2h) 

�� Relixión (1h) 

1ª   2ª 

�� M. Troncal non cursada (4h) 

�� Economía (4h) 

�� TIC I (2h) 

�� Francés I (2h) 

�� Relixión  (1h) 
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 �� Robótica (2h) 

 �� Técnicas de expresión oral e escrita (1h) 

 �� Teatro e expresión musical (1h) 

�� Teatro e expr. musical (1h) 

�� T. de expr. oral e escrita (1h) 

�� Teatro e expr. musical (1h) 
�� T. de expr. oral e escrita (1h) 

  

(*) Marcar combinacións de materias por orde de preferencia: opción 1ª e 2ª completando 6 horas en cada opción 

(**) As materias específicas e de libre configuración precisan dun mínimo de 10 alumnos para ser impartidas 
As materias que van seguidas dun I son de continuidade para 2º de bacharelato de  modo que se se quere cursar en 2º hai que elixilas en primeiro e para aprobar as 
de 2º hai que aprobar as de 1º. 
Igualmente para  cursar Física e química de 2º ou de Electrónica de 2º hai que cursar Física e química en 1º e para BIoloxía e xeoloxía ou Ciencias da Terra de 2º hai 
que cursar Bioloxía e xeoloxía de 1º; e para aprobar as de 2º teñen que estar aprobadas as de 1º. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

Alumnos novos Alumnos do centro 

- Certificación académica  
- Fotocopia do libro familia 
- Fotocopia do DNI en vigor 
- 4 fotos tamaño carné recortadas e co nome, apelidos 

e curso por detrás 
- Fotocopia pasaporte (estranxeiros sen libro familia) 
- Xustificante de pago do seguro escolar 

- Fotocopia do DNI en vigor 
- 2 fotos tamaño carné recortadas e co nome, apelidos 

e curso por detrás 
- Xustificante de pago do seguro escolar  

O pago do seguro escolar farase en ABANCA. 
Deberanse aboar 1,12 euros na conta ES 86 2080 0065 3030 40009693.  
O concepto do ingreso será: SEGURO ESCOLAR e o xustificante deberá levar o nome  e apelidos do alumno/a 
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“En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle 

de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, 

rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como 

responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio 

adtvo.  de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es.” 

 
AUTORIZACIÓN PARA O USO DA IMAXE DOS ALUMNOS/AS POLO INSTITUTO 

Na miña condición de representante legal do meu/miña fillo/a, autorizo o tratamento da imaxe deste 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 curso escolar 2016/17.  

Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou 
servizos de mensaxería, e autorizo a posible transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, aos países nos que se atopen os seus 
servidores. (Esta cláusulaaplicarase nos supostos de prestadores de servizos virtuais como poden ser redes sociais, servizos de aloxamento e 

distribución de audiovisuais, servizos, por exemplo, de google, correos electrónicos non corporativos, etc.). 

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

����  AUTORIZO   ����  NON AUTORIZO 

 

Culleredo, ............... de ............................ de 2016 

O pai/titor    A nai 
 
 
 
Asdo.: .................................................... Asdo.: ........................................................ 

 

INSTRUCCIÓNS: 

Lea atentamente os datos da matrícula e cubra unicamente os que falten ou os que non sexan correctos. 

 

IMPORTANTE: Cando haxa algunha modificación nos datos ao longo do curso deberase informar en secretaría o máis axiña posible 

O teléfono de urxencia deberá ser un teléfono de contacto coa familia durante o horario escolar  

Exención de lingua galega: Os alumnos que se incorporen ao sistema educativo de Galicia poderán solicitar a exención na avaliación da lingua 
galega. Os impresos para solicitar  a exención deberán  pedilos en administración. 

Convalidación de optativa: Os alumnos que cursen ensinanzas profesionais de música e danza poden solicitar a validación da materia de música 
e/ou optativa sempre que presenten a documentación pertinente. Os impresos para solicitar a validación deberán pedilos en administración. 


