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FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA 2019-2020

Prazo de pre-matrícula: 27 e 28 de xuño.
Quen ten que facer a pre-matrícula neste prazo?
Os alumnos e as alumnas que teñan algunha materia pendente para setembro.
Que ten que presentar o alumno ou a alumna neste prazo?
Impreso de matrícula do curso seguinte(coa elección de materias)

Prazo de matrícula: Do 01 ao 10 de xullo.
Quen ten que facer a matrícula neste prazo?
Todos os alumnos e alumnas que teñan todo aprobado en xuño.
Que ten que presentar o alumno ou a alumna neste prazo?
-Impreso de matrícula (coa elección de materias)
-Resto da documentación

Prazo extraordinario de matrícula :Do 1 ao 10 setembro.
Que ten que presentar o alumno ou a alumna neste prazo?
Alumnado

Documentación a presentar

Alumno ou alumna que pasa de curso

-Resto da documentación

Alumno ou alumna que repita no curso
2019/20

-Novo impreso de matrícula (coa elección
de materias) do curso que repite.
Resto da documentación
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NA MATRÍCULA
A documentación da matrícula será entregada dentro dun sobre DINA 4 co nome, apelidos e curso
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
Documentación necesaria:
1º de ESO

Impreso de matrícula (pódese fotocopiar en conserxería ou descargar da web).
Fotocopia do DNI
3 fotografías tamaño carné co nome e apelidos no reverso
Fotocopia compulsada do historial académico (folla portada e folla última na que conste a
data da Promoción a Secundaria) ou certificación académica na que conste a Promoción
a Secundaria
Fotocopia da cartilla do seguro médico
Os alumnos repetidores deste centro só terán que aportar os impresos e 2 fotos co nome no
reverso.
2º, 3º e 4º de ESO

Impresos cumprimentados (pódense descargar da páxina web ou fotocopiar en conserxería)
Fotocopia do DNI
2 Fotografías tamaño carné co nome e apelidos no reverso.(3 fotos, alumnos de nova
procedencia)
Xustificante pagamento Seguro Escolar (3º e 4º de ESO)
Certificación académica dos estudios realizados (alumnos procedentes doutros centros)
BACHARELATO
1º de BACHARELATO

Impresos cumprimentados (pódense descargar da páxina web ou fotocopiar en conserxería)
Fotocopia do DNI.
3 fotografías tamaño carné co nome e apelidos no reverso
Xustificante pagamento seguro escolar
Para alumnos procedentes doutros centros: Certificación acreditativa de ter rematada a Educación
Secundaria Obrigatoria e de que foi proposto para o Título, ou se é repetidor certificación académica dos
estudios cursados o ano académico anterior
2º de BACHARELATO

Impresos cumprimentados (pódense descargar da páxina web ou fotocopiar en conserxería)
Fotocopia do DNI.
3 fotografías tamaño carné co nome e apelidos no reverso
Xustificante pagamento seguro esolar
Para alumnos procedentes doutros centros: Certificación académica dos estudos cursados o ano académico
anterior
OBSERVACIÓNS:
1. Os alumnos procedentes do estranxeiro aportarán documentación que acredite a súa nacionalidade e o seu
lugar de nacemento
2. Os alumnos que soliciten exención en lingua galega deberán cumprimentar a solicitude segundo o modelo
do D.O.G. do 19/02/2014, que se facilitará na secretaría do centro.
3. Tódolos alumnos de 3º, 4º da ESO e Bacharelato deberán abonar a taxa do seguro escolar
É moi importante que os alumnos da ESO que soliciten transporte escolar non esquezan poñer a parada e
a empresa, no impreso de formalización da matrícula.

