
IES EDUARDO PONDAL
 MATRICULA DE 2º CICLO MEDIO ADMINISTRATIVO

CURSO 2022-2023

DATOS PERSOAIS DO ALUMNADO 

APELIDOS: DNI: SEXO: 

Nacionalidade: Tel. Móbil: 

Correo electrónico: 

Data de nacemento: Pais: Provincia: 

Concello: Localidade: 

Tel Urxencia: Relación: Nome: 

ENDEREZO: 

CP:  Localidade: 

Tel. Domicilio: Tel. Móbil: 

Correo electrónico: 

Tel. Abalar Móbil: 

Nai ou titora: DNI: Tel. 

Pai ou titor: DNI: Tel. 

Uso transporte escolar: Ruta: Parada: 

Centro de Procedencia: 

Repite SI NON 

Módulos nos que se matricula no curso 2022-20223

á Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, de 23 de outubro, e 

coa Orde da Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do 

solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, só aos únicos efectos de optar aos servizos 

complementarios de comedor e/o transporte escolar. 

 á Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 3 del Decreto 255/2008, de 23 de outubro, e 

coa Orde da Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do 

solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, só aos únicos efectos de optar aos servizos 

complementarios de comedor e/o transporte escolar. 

   á Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, a solicitar á 
Axencia Estatal de Administración Tributaria información de natureza tributaria, só aos únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/o 
transporte escolar.  

En Ponteceso a          de de 2022
Representante legal do alumno/a: 

Don/a: DNI: Firma: 

NOME:

Módulos Pendentes:

Módulos Convalidados

Formación en centros de traballo

Operaciónsadminoistrativas de recursos humanos

Tratamento da documentación contable

Comunicación empresarial e atención a clientela

Empresa e administración

Empresa na aula



AUTORIZACIÓNS CURSO 2022-2023

Apelidos e nome: DNI: 

AUTORIZACIÓN DE REPORTAXES, FOTOS E VÍDEO

 _______________     ao tratamento da imaxe do alumno ou alumna en relación coas actividades escolares e extraescolares 

promovidas polo centro e polos responsables e autoridades educativas na páxina web ou blog do centro ou institucional, na revista 

escolar e en medios de comunicación durante o curso escolar 2022 -2023 .  
Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de servizos en nube, redes 

sociais, ou servizos de mensaxería, e autorizo a posible transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, aos países nos que 

se atopen os seus servidores.  

Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste consentimento en calquera momento  

Representante legal a estes efectos do alumno/a: 

Don/a: DNI:  Firma: 

AUTORIZACIÓN DE SAÍDAS

        a realizar saídas didácticas que se levarán a cabo no IES Eduardo Pondal durante o curso escolar 2022-2023 

Representante legal do alumno/a: 

Don/a: DNI:  Firma: 

 con DNI:         , 

AUTORIZACIÓN RECOLLIDA ALUMNADO 

Don/a:

como representante legal do alumno/a:       con DNI: 

AUTORIZO A: 

NOME E APELIDOS: DNI: 

NOME E APELIDOS: DNI: 

NOME E APELIDOS: DNI: 

NOME E APELIDOS: DNI: 

Á RECOLLIDA DO MEU TITORANDO NO HORARIO ESCOLAR DURANTE O 

CURSO 2022-2023
Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste consentimento en calquera momento. 

En Ponteceso a   de de 2022

Don/a: DNI:  Firma: 

IES EDUARDO PONDAL 

, 
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