
 I.E.S. Plurilingüe “Eusebio da Guarda” de A Coruña

3º de ESOMATRÍCULA PARA O CURSO 2020/2021

Praza de Pontevedra, 20 – 15003, A Coruña

Tfno. 881.969.060 – 881.969.061    Fax: 881.960.089

Email: ies.eusebio.guarda@edu.xunta.es

Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/

DATOS PERSOAIS DA/O ALUMNA/O

 1º APELIDO: NOME: 2º APELIDO: 

DNI:
SEXO:

Home
Muller

A Coruña a,

Lugar nacemento: Provincia: País:

Localidade: Código Postal: Tfno / móbil:Enderezo:

Correo electrónico alumna/a:

DATOS FAMILIARES

 APELIDOS PAI: DNI PAI: NOME PAI:  MÓBIL PAI:

 APELIDOS NAI: DNI NAI: NOME NAI:  MÓBIL NAI:

 PROFESIÓN PAI:  PROFESIÓN NAI: Tlnos de localización urxente

Correo electrónico pai: Correo electrónico nai:

De conformidade co establecido na Orde da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, do 12 de marzo de 
2013, pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado en educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria en 
centros sostidos con fondos públicos, solicito, para o presente curso, a MATRÍCULA nese centro, da/do alumna/a antedita/o no 
curso que se indica da EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA, e nas opcións que se sinalan:

Lingua Galega, Lingua Castelá, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Xeografía e Historia, Educación 
Física, Educación plástica e visual, Música e Tecnoloxía

MATEMÁTICAS
(Elixir unha)

Académicas (*) Aplicadas (**)

1ª Lingua estranxeira:(Elixir a mesma que en 1º) Inglés Francés

OPCIÓN RELIXIÓN / VALORES ÉTICOS(Elixir unha) Relixión Católica Valores Éticos

de de 20Sinatura da nai, pai ou titor/a

MATERIAS PENDENTES: (Nome da materia e curso)

- -
Dia nacemento:    dd   -     mm   -    aaaa

OPTATIVA
(Elixir unha das tres)

Cultura Clásica (cursar so en 3º ou 4º)
Francés (2ª lingua estranxeira)

LOCALIDADE: PROVINCIA:CENTRO DE PROCEDENCIA:

¿PROMOCIONA DE CURSO? SI NON

(*) Orientadas a Bacharelato (**) Orientadas aos que NON vaian cursar Bacharelato

Inglés (2ª lingua estranxeira)2ª lingua estranxeira:

LEXISLACIÓN APLICABLE:
Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión de alumnado en educación infantil, primaria e 
secundaria obrigatoria en centros sostidos con fondos públicos



● Orixinal e fotocopia deste impreso, unha vez cuberto.

● Fotocopia do DNI (O alumnado estranxeiro: Tarxeta de Residencia ou NIE).

● Fotocopia do Libro de Familia (folla na que aparece o/a alumno/a).

● 3 fotografías actualizadas tamaño carné, co nome e apelidos escrito no dorso e cortadas.

● Orixinal e fotocopia das notas finais do curso que remata.

● Impreso de autorizacións.

● Resgardo do pago do Seguro Escolar en calquera sucursal de ABANCA

● Orixinal e fotocopia deste impreso, unha vez cuberto.

● Carné escolar.

● 1 fotografía actualizada tamaño carné, co nome e apelidos escrito no dorso e cortadas.

● Orixinal e fotocopia das últimas cualificacións.

● Impreso de autorizacións.

● Resgardo do pago do Seguro Escolar en calquera sucursal de ABANCA

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR COA MATRÍCULA

Non se recollerá ningunha matrícula que non veña compañada de 

toda a documentación solicitada.  
NOTA: 

Alumnado do instituto ou que repitan curso:

Alumnado que se matricula por primeira vez no instituto:

Nº de conta

Ordenante

Concepto

Importe  

ES39 2080 0006 4930 4000 9357
Nome do alumno ou alumna

Seguro escolar

1,12 €  

Nº de conta

Ordenante

Concepto

Importe  

ES39 2080 0006 4930 4000 9357
Nome do alumno ou alumna

Seguro escolar

1,12 €  



A Coruña a, de de 20
Sinatura da nai, pai ou titor/a

SI AUTORIZO NON AUTORIZO
      Marque a opción elixida

SI AUTORIZO NON AUTORIZO
      Marque a opción elixida

Alumno/a:

Sinatura:

SI AUTORIZO NON AUTORIZO

      Marque a opción elixida

Sinatura:

Pai/nai/titor/a legal:

 I.E.S. Plurilingüe “Eusebio da Guarda” de A Coruña

Praza de Pontevedra, 20 – 15003, A Coruña

Tfno. 881.969.060 – 881.969.061    Fax: 881.960.089

Email: ies.eusebio.guarda@edu.xunta.es

Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ieseusebioguarda/

3º e 4º de ESO

Curso 2020-2021
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