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CURSO 2020-21 

 

DATOS PERSOAIS DO/A ALUMNO/A 

 

Apelidos: _______________________________ Nome: _______________DNI: ____________________ 

D. Nacemento: ___________ Lugar: ________ País: ____________ NUSS: ___________  Sexo: F       M  

Enderezo durante o  curso: 

Rúa: ________________________________ Nº : _________ Piso: ___________ 

C.P: ______________    Localidade: ____________  Parroquia: __________________ 

Tel. fixo: _______________ Tel. móbil: ______________ correo –e: _____________________________ 

DATOS FAMILIARES 

* Para dar cumprimento á Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento de admisión 
do alumnado, en caso de separación legal ou divorcio dos pais, deberá presentarse copia da documentación 
xudicial na que se establezcan as condicións de garda e custodia legal dos/as fillos/as e a solicitude de matrícula 
deberá ser asinada polo pai e pola nai. 
NON É NECESARIO DOCUMENTAR NOVAMENTE O QUE XA CONSTA NO CENTRO DO CURSO ANTERIOR. 
As familias teñen a obriga de informar o centro escolar das MODIFICACIÓNS DA SITUACIÓN LEGAL DA GARDA OU 
TUTELA DOS/AS MENORES DE IDADE. 

Nai: ____________________________________________               DNI: _________________________ 

Tel. fixo: ___________ Tel. móbil: _______________ Correo-e: ________________________________ 

Pai: ____________________________________________              DNI: __________________________ 

Tel. fixo: ___________ Tel. móbil: _______________ Correo-e: ________________________________ 

Titor/a: __________________________________________          DNI: ___________________________ 

Tel. fixo: ___________ Tel. móbil: _______________ Correo-e: ________________________________ 

COMUNICACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA ABALAR MÓBIL 

SI  NON     Pode descargar a aplicación https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil  
Os teléfonos dos responsables legais  deberán ser os que figuran nos datos familiares. 

AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN IMAXE NA WEB E RRSS 

SI           NON Autorizo o IES Escolas Proval á publicación da miña imaxe ou do meu fillo/a (no caso de ser 
menor de idade) no recurso educativo en liña, páxina web e redes sociais do centro. 

 SEGURO ESCOLAR: 1,12 € 

SI         NON ( 1º e 2º da ESO non teñen que facer o ingreso) 
 
Nigrán, ____  de __________________ de 20 ___ 
 
 
 
 
Asdo.: pai/nai/repr. legal*      Asdo.: pai/nai/repr. legal* 
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CURSO 2020-21 

 

1º BACH - HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS 

Repite curso:   □ NON   □ SI 

MATERIAS COMÚNS: Lingua galega e Literatura (3h), Lingua castelá e Literatura (3h), Filosofía (3h), Educación física 
(2h) 
Escoller 1ª Lingua estranxeira (3h):    

                  Inglés 

 Francés 
 

ITINERARIOS E MATERIAS TRONCAIS 
Escoller un itinerario: 

 CIENCIAS SOCIAIS:  

           Matemáticas aplicadas ás Ciencias sociais I (4h), Economía (4h), Historia do Mundo contemporáneo (4h) 

 HUMANIDADES:  

           Latín I (4h), Grego I (4h), Historia do Mundo contemporáneo (4h) 

MATERIAS ESPECÍFICAS E DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

□ VÍA 4+2 □ VÍA 3+2+1 □ VÍA 2+2+2 

 
Literatura universal (4h) 

 Unha materia (numerar todas por preferencia):  
 

__  Linguaxe e Práctica musical  
__  Debuxo artístico I  

Dúas materias (numerar 
todas por preferencia):  
 

__  Cultura científica  
__  Francés (2ª Ling. estr.) 
__  TIC I 
 

Unha materia (numerar todas 
por preferencia): 
 

__  Cultura científica  
__  2ª Lingua estranxeira 
__  TIC I 
 

Unha materia (numerar todas por preferencia):   

__  Cultura científica  
__  Francés (2ª Lingua estranxeira) 
__  TIC I  
__  Antropoloxía* 
 

Unha materia: 
 

__  Antropoloxía*  

 Unha materia (numerar todas por preferencia):   

__  Relixión  
  __  Reforzo de Ling. castelá* (Comentario de texto)  

__  Reforzo de Francés* 
__  Reforzo de Inglés* 
__  Reforzo de Economía* 
 

 

* Materias de libre configuración: só se pode cursar unha. Na vía 3+2+1, Antropoloxía cúrsase con Relixión. 

 

               A CUBRIR POLO CENTRO                        ***********                      DOCUMENTACIÓN 

    Impreso de matrícula e datos persoais 
    2 Fotografías co nome e apelidos por detrás     
    Orixinal e fotocopia do DNI  
    Orixinal e fotocopia do libro de familia 
    Orixinal e fotocopia do documento que acredite a garda e custodia legal do/a menor, de ser o caso 
    Orixinal e fotocopia do boletín de cualificacións ou certificación académica 
    Copia do número asignado ao alumno/a na Seguridade Social - NUSS 
    Resgardo de ter aboado o importe de 1.12 € na conta de Abanca    ES32 2080 5035 06 3040010691 

   co nome completo e curso do/a alumno/a            ex: Pedro Pérez Pérez, 1º BACH 
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