
 

MATRÍCULA 2º CURSO DE BACHARELATO 

Formalizar no centro do 25 de xuño ao 10 de xullo (período ordinario) ou do 1 ao 10 de setembro (período extraordinario) 

 

 

 

 

DATOS DO ALUMNO/A 

Apelidos Nome 

DNI Tfno. Móbil e-mail 

Data Nacemento Lugar 

Enderezo 

Localidade  Concello Provincia Código postal 

 Autorizo  Non Autorizo o tratamento da miña imaxe en relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas polo 

centro, así como polos responsables e autoridades educativas, nas páxinas web ou blog do centro ou institucionais, na revista 

escolar e en medios de comunicación durante o curso escolar. 

 

 

 

EMPREGUE LETRAS MAIÚSCULAS 

DATOS DA PERSOA RESPONSABLE 1 

Apelidos Nome 

DNI Enderezo 

Tlfno. Fixo 

 

Tlfno. Móbil e-mail    Autorizo notificacións de faltas de asistencia por e-mail  Si Non  

          

DATOS DA PERSOA RESPONSABLE 2 

Apelidos Nome 

DNI Enderezo 

Tlfno. Fixo Tlfno. Móbil e-mail    Autorizo notificacións de faltas de asistencia por e-mail  Si Non 

Divorcio ou separación   Non  Si (Asinarán obrigatoriamente ambos proxenitores. Información ao dorso) 

      

 

 

 

Sinatura Responsable 1                        Sinatura Responsable 2                          Sinatura Alumno/a 

 

 

 

DATA E SELO DO 

CENTRO 

Pago Seguro Escolar NÚMERO DE EXPEDIENTE 

 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, 

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

e Ordenación Universitaria co obxecto de xestionar o presente procedemento. E que a persoa interesada poderá exercer os dereitos 

de acceso, rectificación, e cancelación e oposición.   

 



 

EXPÓN: Que durante o curso actual está cursando/cursou estudos de ___________no centro____________________. 

SOLICITA: Sexa admitido para o vindeiro curso escolar 20__/20__ como alumno/a no centro I.E.S. “A CAÑIZA” no curso: 

MATRÍCULA DE PENDENTES DE 1º CURSO:                                                  /                                                .      

 

INSTRUCIÓNS E DOCUMENTACIÓN A APORTAR XUNTO CON ESTA FOLLA 

ALUMNADO NOVO 

o 1 impreso de matrícula  cumprimentado (2 COPIAS). 

o Certificación Académica Xustificativa de ter os estudos necesarios para continuar ensinanzas (orixinal e copia). 

o 2 fotografías actualizadas tamaño carné con nome e apelidos escritos no reverso.   

o Fotocopia do D.N.I. do alumno/a. 

o Fotocopia do D.N.I. dos pais ou titores legais. 

o Certificado ou informe médico só no caso de impedimento, alerxias a algún medicamento... (orixinal) 

o Pago seguro escolar (agás maiores de 28 anos). O abono será de 1,12€ e farase no propio centro, polo que se pide traian o importe exacto. 

ALUMNADO XA MATRICULADO NESTE CENTRO 

o 1 impreso de matrícula cumprimentado e fotocopia. 

o 1 fotografía actualizada tamaño carné con nome e apelidos escritos no reverso.   

o Pago seguro escolar (agás maiores de 28 anos). O abono será de 1,12€ e farase no propio centro, polo que se pide traian o importe exacto. 

NO CASO DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO os dous proxenitores ou titores asinarán a presente solicitude agás nos supostos de alumnado afectado por situacións 

de violencia de xénero ou que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. Nestes casos, cumprirá presentar, xunto coa solicitude, a 

resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo. 

Información a propósito da utilización de cámaras de videovixilancia 

- Os seus datos persoais incorporaranse ao ficheiro denominado Seguridade e Control de Acceso, de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, e serán tratados coa finalidade de seguridade a través dun sistema de videovixilancia. 

- Pode exercitar os seus dereitos de acceso, cancelación e oposición utilizándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria. Edificio administrativo de San Caetano, s/n, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a 

sxt.cultura.educacion@xunta.es. 

mailto:sxt.cultura.educacion@xunta.es

