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DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA EN 

CICLOS FORMATIVOS 

 
 

ALUMNADO NOVO E PROCEDENTE DOUTROS CENTROS 
(ou que cambia de nivel educativo no mesmo centro) 

1. Certificación académica 

2. Fotocopia do libro de familia ou, no seu caso, xustificante da titoría legal 

3. Fotocopia do DNI e Tarxeta Sanitaria 

4. 4 fotos actuais tamaño carné con nome, apelidos e curso ao dorso 

5. Ficha cuberta de datos persoais (ven no interior do sobre) 

6. Ficha cuberta de datos académicos (ven no interior do sobre) 

7. Resgardo de aboamento do seguro escolar (Abanca) 

               Número de conta: ES80 2080 0381 0931 10000027 

8. Carné do centro cuberto e cunha das fotos pegada 

ALUMNADO MATRICULADO EN CURSOS ANTERIORES 

1. 2 fotos actuais tamaño carné, con nome, apelidos e curso ao dorso 

2. Ficha cuberta de datos persoais 

3. Ficha cuberta de datos académicos 

4. Resgardo de aboamento do seguro escolar (Abanca) 

               Número de conta: ES80 2080 0381 0931 10000027 

5. Carné do centro cuberto e cunha das fotos pegada, ou carné do curso anterior 

IMPORTANTE 

Os impresos deberán presentarse na súa totalidade e con todos os datos debidamente 
cumprimentados, de non ser así a matrícula poderá ser rexeitada. 
Ler detidamente as instrucións. 
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DATOS PERSOAIS 

 
DATOS PERSOAIS 
APELIDOS NOME 

Nº SEG. SOCIAL DNI T-MÓBIL 

DATA NACEMENTO CONCELLO NACEMENTO PROVINCIA NACEMENTO PAÍS NACEMENTO 

NAI 

APELIDOS e NOME T-MÓBIL 

PAI 

APELIDOS e NOME T-MÓBIL 

TITOR/A 
LEGAL 

APELIDOS e NOME T-MÓBIL 

 
DOMICILIO FAMILIAR 
RÚA / BARRIO / LUGAR NÚMERO, PISO e LETRA TEL. 

LOCALIDADE / PARROQUIA CÓDIGO POSTAL CONCELLO PROVINCIA 

 
OUTROS ENDEREZOS (cubrir no caso de que un dos pais non conviva no domicilio familiar) 

ENDEREZO DO: NAI  PAI TITOR/A LEGAL 

APELIDOS NOME 

RÚA / BARRIO / LUGAR NÚMERO, PISO e LETRA TEL. 

LOCALIDADE / PARROQUIA CÓDIGO POSTAL CONCELLO PROVINCIA 

Solicito que as comunicacións oficiais do Centro sexan remitidas tamén á dirección indicada. 

 
Data e sinatura: 
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DATOS ACADÉMICOS 

  
 

 

 
DATOS ACADÉMICOS 

APELIDOS NOME 

MATRICÚLASE POR PRIMEIRA VEZ NO CENTRO: SI NON 

CENTRO de PROCEDENCIA 

 
MATRÍCULA 

MÓDULOS do PRIMEIRO ANO MÓDULOS do SEGUNDO ANO 

 ELECTRÓNICA APLICADA  
CIRCUITO PECHADO de TV 
e SEGURIDADE ELECTRÓNICA 

 EQUIPAMENTOS MICROINFORMÁTICOS  EMPRESA e INICIATIVA EMPRENDEDORA  

 FORMACIÓN e ORIENTACIÓN LABORAL  
INFRAESTRUTURAS de REDES de DATOS 
e SISTEMAS de TELEFONÍA 

 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS BÁSICAS  
INFRAESTRUTURAS de TELECOMUNICACIÓNS 
en VIVENDAS e EDIFICIOS 

 
INSTALACIÓNS de MEGAFONÍA 
e SONORIZACIÓN 

 INSTALACIÓNS DOMÓTICAS 

 INSTALACIÓNS de RADIOCOMUNICACIÓNS  FORMACIÓN en CENTROS de TRABALLO 

 Marcar os módulos nos que solicita matricularse ou marcar o recadro da cabeceira para matricularse en todos os módulos. 

 
 

Data e sinatura: 

CM INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 
Curso 2018 – 2019  



4/7 

 

 

 
AUTORIZACIÓNS 

 

DATOS 
NOME e APELIDOS DNI 

DOMICILIO, LOCALIDADE e C.P. TEL. / T-MÓBIL 

NAI PAI TITOR/A ALUMNO/A 

ALUMNO/A CURSO e GRUPO 

 
 
 
 
O programa AbalarMobil facilita a comunicación entre as familias e o profesorado titor do 
alumnado, ofrece ademais diversas funcionalidades, como consultas de cualificacións e faltas de 
asistencia. Pódese recadar mais información e descargar o programa na web: 
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil 
 

  Desexo incorporarme ao programa AbalarMobil 

 Indicar teléfono móbil: 

 
 
 
AUTORIZO ao meu fillo/a a participar en calquera das actividades extraescolares e 
complementarias organizadas polo IES Campo de San Alberto de Noia que supoñan saídas dentro 
da propia localidade e a súa comarca.  
 

  

 
 

 

Data e sinatura: 
 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil
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AUTORIZACIÓN DE IMAXE 

 

DATOS 
NOME e APELIDOS DNI 

DOMICILIO, LOCALIDADE e C.P. TEL. / T-MÓBIL 

NAI PAI TITOR/A ALUMNO/A 

ALUMNO/A CURSO e GRUPO 

 
O dereito á propia imaxe está recoñecido no artigo 18 da Constitución e regulado polo Regulamento 
Europeo de Protección de Datos 2016/679 e pola Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección 
de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. 
O uso destas imaxes necesita do CONSENTIMENTO EXPRESO das persoas ou dos seus representantes legais 
caso de ser menores de idade.  
 
ACEPTACIÓN DA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DO CENTRO.  
Especifícanse a continuación os datos máis relevantes co obxecto de informar de que coa súa firma está 
aceptando a nosa política de Protección de Datos nos termos que a continuación se resumen:  
 

Responsable do tratamento 
dos datos  

IES CAMPO DE SAN ALBERTO  

Finalidade do tratamento  Realizar a tarefa educativa. Divulgar o traballo realizado e promover o 
centro en prol dunha mellora da calidade do ensino.  

Procedencia dos datos  Impresos, solicitudes e imaxes tomadas por membros da Comunidade 
Educativa.   

Encargado do tratamento  Persoal do centro, cada un no ámbito das súas competencias.  

Cesión de datos  Poderán ser cedidos a terceiros sempre que a finalidade sexa contribuír a 
mellorar a atención do alumnado ou a imaxe do centro.  

Dereitos  Pode exercer os seus dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, 
Oposición; de limitación do tratamento e dereito ao esquecemento, 
enviando un correo a ies.campo.san.alberto@edu.xunta.gal 

 
 
AUTORIZO ao IES Campo de San Alberto de Noia a publicar nos recursos educativos en liña, revistas, web 
do taller de cine ou publicacións vinculadas ao Centro a IMAXE DO MEU FILLO/A (vídeos, son e fotos), de 
conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e 
garantía dos dereitos dixitais. 
 
 
Data e sinatura: 
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NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 

 
O INSTITUTO: LUGAR DE CONVIVENCIA 

 Diríxete con respecto aos profesores, aos teus compañeiros e ao persoal non docente do instituto. 
 Respecta os dereitos dos demais. 
 Estás con máis xente: senta correctamente e compórtate con educación. 
 Fala sen interromper aos demais, pero fala, non berres. 
 Anda, non corras nin empuxes. 
 Non están permitidos os malos modais nin as malas contestacións. 
 Os insultos, burlas, menosprezos e agresións considéranse faltas graves ou moi graves, e terán 

sempre a sanción correspondente. 
 Respecta as pertenzas dos demais. Se atopas algo extraviado, recólleo e déixao na conserxería. 
 Debes permanecer no centro coa cabeza destapada e sen capucha. 

 
A AULA: LUGAR DE TRABALLO E ESTUDIO 

 Sé puntual ao entrar nas clases. 
 Aproveita os recreos par ir ao servizo. Durante a clase só excepcionalmente. 
 Na hora do recreo non se pode permanecer nas aulas nin nos corredores. Unicamente pódese estar 

na biblioteca, patios e na planta baixa. 
 Estuda, é a túa obriga. 
 Respecta o dereito dos compañeiros ao estudo. Non os molestes nin a eles nin aos profesores. 
 Trae o material necesario para a clase. Ten o teu material e non collas o dos demais. 
 Non interrompas ao profesor. Pregunta só cando o permita, para isto pide a palabra. 
 Non te levantes sen o permiso do profesor. 
 Está prohibido ter o móbil acendido durante o horario lectivo. 
 Está prohibido ter acendido calquera aparato electrónico (MP3, MP4,...) durante as clases. 
 Ao remate das clases a aula quedará limpa e ordenada. 
 A última persoa en saír da aula cando non haxa clase (recreo, materias con aula propia, desdobres) 

debe apagar todas as luces (se aforramos en enerxía podemos pagar outras cousas necesarias). 
 Cando rematemos as clases do día deixaremos a nosa cadeira enriba da mesa, para facilitar a 

limpeza da aula. 
 Está totalmente prohibido acceder a páxinas web de contido violento, xenófobo ou pornográfico. 
 Obedece as indicación do profesor. Se tes algún problema faillo saber ao Titor. En todo caso, sempre 

podes recorrer á Xefatura de Estudos. 

 
LIMPEZA E RESPECTO DAS INSTALACIÓNS 

 Mantén a aula e demais dependencias limpas. Emprega as papeleiras. 
 Respecta as instalacións, son de todos. Emprégalas de xeito natural. 
 Dentro do recinto escolar non se pode fumar. 
 As bebidas e comidas pódense tomar no bar e nos patios, coidando a limpeza, e nunca nos 

corredores superiores e nas aulas. 
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selo 

do 

centro 

 

 
RESGARDO DE MATRÍCULA 

 
 

CICLOS FORMATIVOS                            Curso 20___ / 20___  

  
 
ALUMNO/A 
NOME e APELIDOS DNI 

 
REALIZA A MATRÍCULA PARA 

 CM INSTALACIÓNS de TELECOMUNICACIÓNS 

 CM XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 CS ADMINISTRACIÓN e FINANZAS 

 CS LABORATORIO CLÍNICO e BIOMÉDICO 

 
MÓDULOS 

 TODOS os MÓDULOS de PRIMEIRO ANO 

 TODOS os MÓDULOS de SEGUNDO ANO 

 MÓDULOS SOLTOS: 

  

 
NOTA: todas as validacións e/ou exencións solicitaranse ao inicio do curso. 
                     
 
 

En Noia, a ______ de _________________________ de __________ 
 

 
 


