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MATRÍCULA 1º BACHARELATO – CURSO 2021-22 
 
DATOS DO ALUMNO/A: 

Nome:  Apelidos: DNI: 

 
 

  

Enderezo durante o curso Código postal Parroquia Concello 

 
 

   

Nº seguridade social Data e lugar de nacemento Teléfonos  (propio/urxencias) Correo electrónico 

   
 

 

 

DATOS  FAMILIARES: 
DATOS DO PAI    

Nome  Apelidos: DNI: Teléfono: 

 
 

   

DATOS DA NAI   

Nome  Apelidos: DNI: Teléfono 

 
 

   

 

IDENTIDADE DA PERSOA RESPONSÁBEL DO ALUMNO DURANTE O CURSO: 
Nome:  Apelidos: DNI: 

 
 

  

Relación co alumno (información obrigatoria) Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

 
 

   

 

CENTRO DE PROCEDENCIA: 
Nome do Centro educativo Concello: 

 
 

 

 

MATERIAS TRONCAIS 

Filosofía (3 horas)                                              Lingua castelá e literatura I  (3 horas)                Educación Física (2 horas) 
Lingua galega e literatura I      (3 horas)         Lingua estranxeira I  (3 horas) 

MATERIAS TRONCAIS DE OPCIÓN   (Todas de 4 h) 

 CIENCIAS  HUMANIDADES  CIENCIAS SOCIAIS 

Matemáticas I 
Física e Química 

Latín I 
Grego I 

Mat. aplicadas CCSS 
Economía 

Elixir unha 

 Debuxo Técnico                         
 Bioloxía e Xeoloxía                                  

Elixir unha 

 Literatura Universal 
 Historia do Mundo Contemporáneo 

Elixir unha 

 Literatura Universal 
 Historia do Mundo Contemporáneo 

MATERIAS ESPECÍFICAS E LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
(Deberá cursar 6 h tendo que escoller tres materias) 

CIENCIAS 
Elixir unha de cada bloque 

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 
Elixir unha de cada bloque 

 Tecnoloxía Industrial I (3 h) 

 Anatomía  (3h 

 Cultura científica (2h)  

 Francés  (2h) 

 Francés (2h) 

 TIC (2h) 

 Literatura hispánica (2h) 

 Proxecto (1h) 
 Relixión (1h) 

 TIC (2h) 

 
A familia faise responsábel da veracidade dos datos recollidos neste impreso. Ver claúsula de protección de datos no reverso. 

Arteixo,             de     de 2021 

Sinatura da Nai:                                       Sinatura do Pai                                          Sinatura do/a alumno/a  



 

 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

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 informacion-xeral-proteccion-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 

Contacto delegado/a de protección 
de datos e información adicional 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

 

 

CONTA DE INGRESO SEGURO ESCOLAR  IES DE SABÓN: (Só para menores de 28 anos) 
- O nome do alumno/a deberá figurar no “concepto” 

- ABANCA:  ES77 2080 0073 17 3040007085 

- Importe: 1,12 € 

 

Documentación necesaria para matricularse  como alumnado de novo ingreso: 

 Impreso matrícula 

 Fotocopia DNI 

 4 fotos tamaño carnet 

 Certificación de estudos realizados 

 Resgardo de pago Seguro Escolar 

 

Documentación necesaria para renovar matricular (alumnado do centro): 

 Impreso matrícula 

 Resgardo de pago Seguro Escolar 
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