
 

 

 
IES FERNANDO BLANCO (15003224) 

Avda. Fernando Blanco, 99 15270 – Cee 
Tlf.: 881889467 / Fax: 881880476 

E-mail: ies.fernando.blanco@edu.xunta.gal 

 

INFORMACIÓN MATRÍCULA 1º BACH. 

Se opta pola tramitación online, deberá achegar os impresos e a documentación 

solicitada ao seguinte enderezo email:  ies.fernando.blanco@edu.xunta.gal  

No caso de entregar os impresos e a documentación na oficina lembre pedir cita 

previa no 881 880 467. 

 

- Alumnado que continue estudos no IES F.Blanco: o alumnado de 4º ESO

que titulou na convocatoria de xuño formalizará a matrícula  do 25 de xuño ata o 10 de xullo o

alumnado con materias pendentes formalizará a matrícula do 1 ao 10 de setembro (1 foto carné, 

impresos de matrícula e de autorizacións cubertos e asinados, e resgardo de ter ingresado no banco 1,12 

euros do seguro escolar). Ao comezo das clases pedirémoslles unha foto. 

 

- O alumnado novo  no IES F.Blanco: que titulou na ESO na convocatoria de xuño,

ten de prazo para formalizar a matrícula do 25 de xuño ata o 10 de xullo o alumnado con materias

pendentes formalizará a matrícula do 1 ao 10 de setembro. A documentación a presentar será:

o 2 fotos tamaño carné co nome e apelidos por detrás (poderán entregarse ao comezo das

clases)

o DNI/NIE do/a alumno/a e dos pais/titores.

o Tarxeta sanitaria do/a alumno/a

o Documentación acreditativa dos estudos superados (Certificación académica de 4º ESO)

o Impresos de matrícula e autorizacións asinados (polo pai/nai/titor/a no caso dos menores de

idade).

o Resgardo de ter ingresado no banco 1,12 euros do seguro escolar.

 

DATOS BANCARIOS PARA O PAGO DO SEGURO ESCOLAR (1,12 €) 

Entidade: ABANCA    Titular: IES FERNANDO BLANCO 

  IBAN: ES08 2080 0022 00 3110000023  

Concepto: NOME, APELIDOS E CURSO DO ALUMNO/A 
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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 
UNIVERSIDADE 

DATOS PERSOAIS DO ALUMNADO 

Apelidos e nome 

 

DNI/NIE/PASAPORTE 

 

Enderezo (rúa ou lugar, nº, portal e piso) Concello e CP 

Telf. Móbil do/a alumno/a (si o ten) Telf. Fixo Correo electrónico do/a alumno/a (obrigatorio) 

Centro de procedencia Estudos aportados 

□  4º ESO  □ .......  Bach. □ Outros .................................... 

DATOS FAMILIARES (obrigatorio no alumnado menor de idade) 

Nome e apelidos do pai/titor DNI Telef. Móbil 

Nome e apelidos da nai/titora DNI Telef. Móbil 

CORREO ELECTRÓNICO PAI/NAI/TITOR/A LEGAL (obrigatorio no alumnado menor de idade) 

...............................................................................@........................................................................................... 

ESTUDOS NOS QUE DESEXA MATRICULARSE 

1º BACHARELATO  

 Modalidade de Ciencias   Modalidade Humanidades e Ciencias Sociais 

Materias Troncais 

 

Materias Troncais 

Inglés I      Filosofía        Educación Física         Matemáticas I Inglés I        Filosofía    Educación Física 

Lingua  Castelá e Literatura I       Lingua Galega e Literatura I Lingua  Castelá e Literatura I       Lingua Galega e Literatura I 

 

Escolla unha das seguintes opcións 

 Física e Química. - Debuxo Técnico I 

 

 Física e Química. - Bioloxía 
 

Escolla unha das seguintes opcións e continúe 

 

  Anatomía      Tecnoloxía Industrial I  

 

Escolla unha das seguintes opcións e continúe 

    Francés                            TIC´s  

  Cultura Científica               Introd. a L. Portuguesa* 
 

Escolla unha das seguintes opcións 
 

  Técnicas experimentais de laboratorio* 

  Intr. á progr. e á Robótica*     Prep. DELF I (Francés)* 

   Relixión              *Non poden cursarse simultaneamente 

 

Itinerario: Humanidades 
 

Escolla unha opción 

 Lat I - Greg. I - HMC 

 Lat.I - Greg. I - Lit. Univ. I 

 

Itinerario: CCSS 
 

Escolla unha opción 

 Mat. CCSS - Econ. - HMC 

 Mat. CCSS. - Econ. - Lit.Univ. I 

 

 

 

Escolla  unha das seguintes opcións e continúe 

                        Linguaxe Musical   

                       Debuxo Artístico I (Nota de EPeV en 4º .........)  

 

Escolla unha das seguintes opcións  e continúe 

                    Introd. a L. Portuguesa* 

                           Francés   

                           TIC´s   
 

 

Escolla unha das seguintes opcións   

                        Preparación DELF I (Francés)* 

                        Relixión  

                       * Non poden cursarse simultaneamente 

REPITE CURSO:  □ SI   □ NON                                                                SEGURO ESCOLAR  □ SI   □ NON 

*É posible que algunha das materias non se imparta, por non acadar o número mínimo de alumnado (5), ou debido a dispoñibilidade do profesorado. Estamos pendentes tamén da situación 

sanitaria que poida afectar a esta oferta.                                                          Cee, .............. de ............................ de 2021 

     (selo do centro) Sinatura (Fágome responsable da veracidade dos datos recollidos nesta solicitude): 

 

*Alumnado menor de idade: nos casos de separación/divorcio é necesaria a sinatura dos dous proxenitores agás nos casos de violencia de xenero 



 

AUTORIZACIÓNS 1º Bacharelato  
 

Curso académico:   2021 / 2022 
 
 

APELIDOS E NOME:  .............................................................................. *IDADE: ........... (1º Bach.)   
 

*Os menores de 16 anos non poden abandonar pola súa conta o recinto escolar durante a xornada lectiva 
 

1. AUTORIZO/AMOS ao centro educativo (e eximimos ó mesmo da responsabilidade derivada) para que, no 

presente curso, se lle permita saír do recinto escolar durante o tempo de recreo (os menores de 16 anos 

non poden saír durante o recreo. 

□ SÍ  □ NON 

2. AUTORIZO/AMOS ao centro educativo (e eximimos ó mesmo da responsabilidade derivada) para que, no 

presente curso, se lle permita saír do recinto escolar durante a/s última/s sesión/s lectiva/s da mañá ou da 

tarde, por ausencia do profesorado correspondente, previa consulta coa xefatura de estudos, e despois de 

que o profesorado de garda termine de pasar lista (os menores de 16 anos quedarán ó cargo do 

profesorado de garda ata o remate da xornada). 

□ SÍ  □ NON 

3. AUTORIZO/AMOS ao meu fillo ou filla a participar nas actividades complementarias e extraescolares 

organizadas polo IES Fernando Blanco que serán desenvolvidas dentro do concello de Cee. Esta 

autorización terá validez durante o presente curso escolar. 

□ SÍ  □ NON 

*O alumnado que non participe na actividade terá clase no horario habitual do seu grupo e deberá de ir a 

clase. Lémbraselle que tanto as Actividades Complementarias como as Extraescolares son 

imprescindibles para o correcto desenvolvemento das materias correspondentes. 

 

4. AUTORIZO/AMOS o uso da imaxe do/a alumno/a para as publicacións do centro (páxina web e blogs do 

centro, revistas escolares, prensa...) durante as actividades desenvolvidas ou promovidas polo centro. 

□ SÍ  □ NON 

5. AUTORIZO/AMOS o envío de información académica vía telemática: 

□ SÍ  □ NON  móbil: ..................................  e-mail: ...................................... 

 

6. Rogamos envíen a correspondencia a nome do:   □ Pai     □ Nai   □Alumno/a (só maiores de idade)     

        □ Outro ................. 

Cee, ...... de .................... de 2021 

SINATURA/S: 

O pai/titor* 

 

A nai/titora* 

 

 

O/a alumno/a 

 

* Obrigatoria no caso de alumnado menor de idade. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS: Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Finalidades do tratamento: Xestionar o 

proceso de matriculación en ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, nun centro docente sostido con fondos públicos.O cumprimento dunha misión en interese público, segundo a normativa 

xeral e sectorial referida en informacion-xeral-proteccion-datos, e demais regulación concordante. En particular resulta de aplicación a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Os datos poderán ser comunicados , 

cando sexa estritamente necesario e conforme ao previsto na lexislación vixente, a outras administracións públicas competentes, incluídos Xulgados e Tribunais e poderán publicarse na páxinas web ou taboleiros de anuncios 

do centro ou na páxina web institucional da Consellería, a fin de dar a publicidade legalmente esixida aos distintos procedementos. As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e 

supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en 

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos


 
             

               

Edificio Administrativo San Caetano, s/n 

15781 – Santiago de Compostela 

www.edu.xunta.gal 

 

ALUMNADO MENOR DE IDADE (ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos) 

 

Don/a ________________________________________________________________________ 

pai/nai/representante legal do/a alumno/a ___________________________________________ 

que cursa estudos de _____________________________________________________________ 

 1) Autoriza: 

 -  A saír só/soa do centro ao remate das actividades lectivas:  □ si  

 -  A baixar só/soa na parada do autobús   □ si 

Eximindo á Consellería de Cultura, Educación e Universidade de calquera responsabilidade. 

 

 2) Non caso de non autorizar, indicarase os datos do adulto que diariamente acudirá a 

recoller o/a alumno/a á saída do recinto escolar e/ou a parada de autobús, respectivamente: 

Don/Dona ____________________________________________ Telf. ____________________, 

eximindo igualmente á Consellería de Cultura, Educación e Universidade de calquera 

responsabilidade. 

Cee, 15 de setembro de 2021 

O pai/nai/representante legal do/a alumno/a 

 

 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 
UNIVERSIDADE 
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