
IMPRESO DE MATRÍCULA (2022-2023)  ::  2º BACHARELATO (LOMCE) 
RÉXIME:  ORDINARIO MODALIDADE:  PRESENCIAL Exento/a seguro escolar?:     SI      NON

Repite curso?:                    SI      NON

Nº DE EXPEDIENTE 

DATOS ESTUDANTE 
Apelidos Nome Tlf. Urxencia (FAMILIAR, PAI, NAI, TITOR, OUTRO)

DNI ou PASAPORTE NUSS (Nº seguridade social) Tlf.móbil estudante Correo electrónico estudante

Data de nacemento Localidade (e provincia) de nacemento

NACIONALIDADE:    ESPAÑOLA     ESTRANXEIRA (Pais: ......................................)

Enderezo (rúa, nº, andar) Tlf. Fixo C.Postal - Localidade (Provincia)

Configurar a matrícula ao dorso >>>> 

DATOS PARA A LEI DO MENOR E PROTECCIÓN DE DATOS 

Quedo informado/a de que esta inscrición está condicionada á comprobación dos 
datos, facéndome responsable da súa veracidade.

Ferrol ........... de ............................... de 2022 (Sinatura do/a alumno/a)

O IES de Catabois  utiliza a imaxe dos seus alumnos/as na 
información do centro, tanto a contida na web 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescatabois/ como na información 
aos medios de comunicación, folletos, etc. 

 Si autorizo o uso da imaxe
 Non autorizo

Data e selo do Centro  

O Funcionario/a 

 Menor de idade:
- Neste caso é imprescindible indicar o nome e dni da nai e do pai ou, no seu caso, do/a titor/a legal acreditado legalmente. Ten que asinar 

alomenos un deles. 

- Si por motivos legais algún dos proxenitores non tivera a patria potestade hai que acreditalo documentalmente para negarlle o acceso ao 
expediente. 

 Maior de idade, que autoriza ao pai e/ou nai cuios datos constan máis abaixo o acceso ao expediente

Responsable do tratamento 
Xunta de Galicia – Consellería de Educación, Universidade 
e Formación Profesional 
Finalidades do tratamento 
Xestionar o proceso de matriculación en ensinanzas 
reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación, nun centro docente sostido con fondos públicos. 
Lexitimación para o tratamento 
O cumprimento dunha misión en interese público, segundo 
a normativa xeral e sectorial referida en información –xeral 
–protección - datos, e demais regulación concordante. En
particular resulta de aplicación a Lei orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación.
Destinatarios dos datos 
Os datos poderán ser comunicados , cando sexa 
estritamente necesario e conforme ao previsto na 
lexislación vixente, a outras administracións públicas 
competentes, incluídos Xulgados e Tribunais e poderán 
publicarse na páxinas web ou taboleiros de anuncios do 
centro ou na páxina web institucional da Consellería, a fin 
de dar a publicidade legalmente esixida aos distintos 
procedementos 

Exercicio de dereitos  

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, 
rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos seus 
datos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou 
nos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común segundo 
se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 

Apelidos e nome do pai 

Sinatura 

DNI do pai: 

Tlf.móbil: 

Correo electrónico: 

Lugar, enderezo e Tlf. de traballo: 

Apelidos e nome da nai 

Sinatura 

DNI da nai: 

Tlf.móbil: 

Correo electrónico: 

Lugar, enderezo e Tlf. de traballo: 

Apelidos e nome do/a titor/a legal 

Sinatura 

DNI do titor/a: 

Tlf.móbil: 

Correo electrónico: 

Parentesco:  



ESTUDOS NOS QUE SE MATRICULA:     2º BACHARELATO (LOMCE) 

Libre configuración autonómica (3H): LINGUA GALEGA E LITERARURA II 
Troncais Xerais (12H): HISTORIA DE ESPAÑA, LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II, 1ªLINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS II 
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CIENCIAS CIENCIAS SOCIAIS HUMANIDADES 

MATEMÁTICAS II (4H) 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS 
CIENCIAS  SOCIAIS II (4H) 

HISTORIA DA FILOSOFÍA (4H) 

LATÍN II  (4H) 
HISTORIA DA FILOSOFÍA (4H) 

 FÍSICA (4H)

ou

 BIOLOXÍA( 4H)

 Hª DA ARTE (4H)

ou

 ECONOMÍA DE EMPRESA (4H)

ou

 XEOGRAFÍA (4H)

ou

 GREGO I I (4H)

 QUÍMICA (4H)

ou

 XEOLOXÍA (4H)

ou

 DEBUXO TÉCNICO II (4H)

ITINERARIOS: MATERIAS ESPECÍFICAS   e  LIBRE CONFIGURACIÓN (8 Horas cada un) 

Elixir un itinerario. 

 CIENCIAS DA TERRA (3H)
ou 

 PSICOLOXÍA (3H)
ou 

 FRANCÉS II (3H)
ou 

 TIC II (3H)

+RELIXIÓN (1H)   + MÉTODOS ESTATÍSTICOS e NUMÉRICOS (2H)   + HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE
(2H)

CIENCIAS DA TERRA (3H) 

 FRANCÉS II (3H)
ou

 TIC II (3H)

 MÉTODOS ESTATÍSTICOS e NUMÉRICOS (2H)
ou 

 HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE (2H)
ou

 ELECTROTECNIA  (2H)

PSICOLOXÍA (3H) 

 FRANCÉS II (3H)
ou

 TIC II (3H)

 MÉTODOS ESTATÍSTICOS e NUMÉRICOS (2H)
ou

 HÁBITOS DE VIDA SAUDABLE (2H)
ou

 ELECTROTECNIA  (2H)

Hª DA FILOSOFÍA (4H) 

 FRANCÉS II (3H)
ou

 TIC II (3H)
ou 

 PSICOLOXÍA (3H)
OU

 CIENCIAS DA TERRA (3H)

+ RELIXIÓN (1H)

Para asignar unha materia TRONCAL é necesario que haxa un mínimo de 5 solicitudes. Se non as hai, 
asignarase outra troncal. 

Para asignar unha materia ESPECÍFICA ou de LIBRE CONFIGURACIÓN é necesario que haxa un mínimo de 10 
solicitudes . 
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