
                                                                   

 

NORMAS PARA A MATRÍCULA DO ALUMNADO. CURSO 2020-2021 

Poderá matricularse na secretaría do centro o alumnado que se atope nalgunha das circunstancias seguintes: 

1. Estivo matriculado no centro no curso 2019-2020. 

2. Obtivo praza no centro no período de admisión ou a través da inspección. 

Prazo ordinario:     

3 de xullo 2019 de 9:30 a 13:30 .............   4º ESO 

6 de xullo 2019 de 9:30 a 13:30 .............   3º ESO 

7 de xullo 2019 de 9:30 a 13:30 .............   1º ESO 

8 de xullo 2019 de 9:30 a 13:30 .............   2º ESO 

Matricularase neste prazo: 

1. O alumnado que aprobase todo en xuño. 

2. O alumnado que suspendese algunha materia. Este último alumnado entregará o formulario de 
matrícula debidamente cumprimentado e a documentación correspondente . No caso de non 

promocionar, deberá cubrir un novo formulario de matrícula no prazo extraordinario de setembro. 

3. O alumnado de 2º da ESO que suspenda máis de dúas materias, e non promocione 
obrigatoriamente a 3º por imperativo legal, non debe pagar o Seguro Escolar ata setembro, cando 
saiba se promociona a 3º da ESO 

Prazo extraordinario (para os que non promocionan): as datas e horario sairán publicados no mes de xullo. 

A documentación a presentar é a seguinte: 

 Formulario de matrícula debidamente cumprimentado. 

 Tarxeta escolar debidamente cumprimentada. 

 Fotocopia do DNI (irá pegada no formulario). Se non dispón de DNI (menores de 14 anos) 
presentará a fotocopia do libro de familia. 

 Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social (irá pegada no formulario). 

 Dúas fotografías tamaño carné, unha delas pegada na tarxeta escolar e a outra co nome do 
alumnado escrito no reverso. 

Ademais, para o alumnado de 3º e 4º da ESO : 

 Resgardo de abono do Seguro Escolar. Ingresaranse 1,12 € no Banco Santander na conta 
ES79 0238 8169 2006 6000 0271 a nome do IES Fernando Esquío (excepto alumnado de 1º e 
2º de ESO). 

Para aquel alumnado procedente doutro centro: 

 Certificado de estudos ou último boletín de notas (orixinal e copia). 

 Comunicación de alerxias ou enfermidades que considere debe coñecer a dirección do centro. 

 

Os impresos de matrícula teñen que estar asinados por ambos proxenitores e polo alumno/a. 

 



                                                                   

AVISO IMPORTANTE:  

En cumprimento da normativa vixente, lembramos que mentres o alumnado se encontre no 

centro, incluíndo as entradas e saídas do mesmo, ou durante a realización das actividades 

complementarias e extraescolares, a garda e custodia correspóndelle temporalmente, por 

cesión dos pais e titores, exclusivamente ao centro. Polo tanto, son necesarias unha serie de 

autorizacións para os menores de idade, declarando que persoas poden recollelos 

habitualmente, ademais de pais ou titores legais, ou se poden saír sos do centro ou irse sos 

das paradas do autobús. Para que o alumnado se ausente do centro en momentos puntuais, 

sempre por unha causa xustificada, será necesario que primeiro entregue asinado por 

pai/nai/titor /titora o impreso que a tal efecto estará na conserxería do centro. Se o alumnado 

é recollido por alguén que non figure na autorización xenérica que se entregará ao principio 

de curso, terá que entregar unha autorización puntual dos pais ou titores, asinada por algún 

deles e na que figure claramente o seu DNI e o nome completo e DNI da persoa que o recolle, 

ademais de data e hora de recollida. 

 

 

DATOS RELATIVOS AO TRANSPORTE 

 

RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3 RUTA 4 

Taxis–Concello–
Polideportivo-
Campo da 
Festa-Os Pazos-             
A Buhída-            
O Murallón-        
A Silva-O Puntal-
Sartego-Frutería 
Josmer-Fábrica 
Labora 

Bar El Puente-
Edificio Roseira-
Esquina 
Estación-O 
Regueiro 

Julio Mourela-     
O Ferreiro-
Maciñeira-
Gandarela-           
O Roxal-Anca-
Lobeira-
Viladonelle-Vilar 
de Mouros-          
A Buiña-A Grúa-
Abilleira-
Barreiro-Martín-
As Neves 

Farmacia 
Albarón-O Cal-
Escorial-Cruz de 
Pouso-Vista 
Alegre-        A 
Cobeluda-
Fontela-
Fontevella-
Liñares-Eirixado 

 

 

 


