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PRAZO DE MATRÍCULA

Matrícula ordinaria: do 25 de xuño ao 10 de xullo
Matrícula extraordinaria: remata o día 10 de setembro

CONTIDO DO SOBRE DE MATRÍCULA

Instrucións para cumprimentar o impreso de matrícula
DOC. 1. Folla de datos persoais e familiares do alumno/a
DOC. 2. Folla de matrícula
DOC. 3. Folla de autorizacións

 Información sobre libros de texto dos distintos cursos

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FACER A MATRÍCULA

ALUMNADO NOVO NO
INSTITUTO

• impresos de matrícula cubertos
• 3 fotografías de tamaño carné (poñer o nome detrás de cada unha)
• fotocopia  da  última  folla  do  historial  académico  (proposta  do  título)  ou

certificación académica
• fotocopia do DNI/NIE. Se non ten, fotocopia do  Libro de familia onde esté

inscrito o alumno
• Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social (alumnado de 1º e 2º de ESO)
• seguro escolar:  abonarase 1,12€ na Secretaría no momento de matricularse

(alumnado de 3º e 4º de ESO e de Bacharelato)

ALUMNADO DO
INSTITUTO

• impresos de matrícula cubertos
• 1 fotografía recente tamaño carné (só alumnado de Bacharealato que non a

entregou o curso pasado)
• fotocopia do boletín de notas de xuño/setembro
• carné escolar
• seguro escolar:  abonarase 1,12€ na Secretaría no momento de matricularse

(alumnado de 3º e 4º de ESO e de Bacharelato)

INSTRUCIÓNS BÁSICAS PARA CUBRIR OS IMPRESOS

DOC. 1.  DATOS PERSOAIS e DATOS PARA O PROFESORADO TITOR
Cubra os datos solicitados con letra clara. Se precisa copias do documento pode descargalas gratuítamente na
páxina web do instituto (www.edu.xunta.es/centros/ieselvina).

DOC. 2. MATRÍCULA
Seleccione as materias desexadas tendo en conta as indicacións dos recadros. 
As materias de opción precisarán un número mínimo de alumnos para impartirse. Debido a isto, a selección
inicial podería precisar modificacións en setembro.

DOC. 3. AUTORIZACIÓNS
Lea o documento e ASINE TODAS AS AUTORIZACIÓNS coas que estea dacordo. Inclúense as seguintes:

a. para realizar actividades na cidade fóra do instituto
b. para recibir información de faltas de asistencia por ABALAR MÓBIL
c. para poder publicar fotografías das actividades na páxina web do instituto.
d. para poder publicar vídeos ou grabacións das actividades na páxina web do instituto.
e.  dereito de revogación: vostede pode retirar calquera das autorizacións asinadas neste documento
cando o desexe, solicitándoo por escrito na secretaría do instituto.

DOC. 4. Esta folla recolle todos os libros de texto propostos polos departamentos para cada materia.


