
MATRÍCULA CURSO 2021-2022

PROCEDEMENTO:

Non  acuda  ao  centro  educativo  a  recoller  os  impresos  de  matrícula.  Descargue  os
correspondentes ao curso no que vai matricular ao seu fillo/a desde os enlaces correspondentes da páxina
web do instituto.

Cubra os formularios no ordenador e imprima os documentos debidamente cubertos.  Se non dispón do
programa para ver e cubrir o formulario, pode descargalo gratuitamente no seguinte enlace:
https://get.adobe.com/es/reader/ 
Para  o  alumnado  que  xa  cursou  estudos  no  centro  o  curso  pasado,  cubrir  só  a
información que é diferente da presentada anteriormente (situación familiar, correo
electrónico, teléfono......).

Outra documentación necesaria para formalizar a matrícula:
1. Unha fotografía actual tamaño carnet
2. Fotocopia DNI do alumno/a
3. Recibo de taxas*
4. Outra documentación:  sentenzas, certificados médicos
5. Certificado de centro de procedencia (só promoción a secundaria ou alumnado novo)

Con toda a documentación cuberta e impresa, acuda ao centro a formalizar a matrícula.  O prazo ordinario é
do 1 ao 10 de xullo.  O prazo extraordinario (setembro) é do 1 ao 10 de setembro.

*TAXAS
O pagamento farase ingresando a cantidade na conta de Abanca  
ES59 2080 5259 0130 4000 7204

Seguro escolar :    1,12€

Como aboar as taxas: 

transferencia bancaria  (dependendo do caso, o banco pode cobrar unha comisión)

ingreso na propia entidade (dependendo do caso, o banco pode cobrar unha comisión)

ingreso nun caixeiro automático da entidade (gratis) O caixeiro non admite moedas pero devolve cambio.

No recibo a entregar no momento da matrícula debe figurar o nome do alumno, tipo de taxa
e a cantidade ingresada



CURSO NO QUE SE MATRICULA:      1º BACH         2º BACH 

Datos persoais            

Apelidos e nome:

Sexo: Muller  Home DNI/Pasaporte Teléfono:

Correo eléctrónico   Idade: Data de nacemento:  

Nacionalidade:

Lugar de nacemento: Concello:  Provincia:  País:

Alerta escolar:   si   ( cubrir o impreso correspondente e adxuntar certificado médico )     non

Outros datos médicos relevantes:                                               

Fotos na web   si        non

Datos familiares: Familia numerosa: Si      Non  

PAI/ TITOR: 

Nome e apelidos: DNI/Pasaporte:  

Tfno.: Correo  

Enderezo:Rúa:  Nº: Piso:  Letra:   

C.P.:  Concello:  Provincia:

NAI/ TITORA: 

Nome e apelidos: DNI/Pasaporte:  

Tfno.: Correo  

Enderezo: (se é distinto do anterior) Rúa:  Nº: Piso:  Letra:   

C.P.:  Concello:  Provincia:

Enderezo correspondencia: ( se é diferente ao anterior)

Rúa:  Nº: Piso:  Letra:   

C.P.:  Concello:  Provincia:

Teléfono de urxencia :

COMUNICACIÓNS: a quen se dirixirán as comunicacións?

Nai    Pai    Outro   indicar nome e apelidos

E-mail e teléfono (se son diferentes do anterior)

Casilla de verificación Casilla de verificación



Situación familiar do alumno/a

En caso de separación ou divorcio dos pais (achegar sentenza xudicial)

A patria potestade correspóndelle a:     Pai/Nai    Nai    Pai 

A garda e custodia correspóndelle a:    Pai/Nai    Nai    Pai 

Outros datos que debe coñecer o centro

“En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar  o
presente procedemento.
A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría
Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria,  como responsable  do  ficheiro,
solicitándoo  ante  a  Secretaría  Xeral  Técnica  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria,
edificio administrativo  de  San Caetano, S/N,  15781,  Santiago de  Compostela,  ou  mediante  o envío  dun correo
electrónico a  sxt.cultura.educación@xunta.es.”

Sinatura do solicitante (maior de idade) ou do titor legal:

Asinado:

DNI:      

Data:      



Alumno/a 

DATOS MÉDICOS OU PSICOPEDAGÓXICOS RELEVANTES 
(en caso afirmativo indicar cal e xuntar certificación médica)

Hai algunha razón médica que lle poida impedir asistir á clase con certa frecuencia?

É necesario que o centro coñeza algún dato médico para actuar en caso de emerxencia?  

Ten que seguir algún tratamento sistematicamente?

Prohíbenlle os médicos facer algún tipo de actividade que se poida desenvolver no centro?

Ten algún tipo de discapacidade?

Alerxias

ALERTA ESCOLAR
(Programa da Xunta para a atención inmediata de nenos e nenas coas patoloxías indicadas e que 
poden desenvolver en calquera momento unha crise) tfno. 061

Solicite o formulario no instituto no momento de formalizar a matrícula

Sinatura do pai    nai 



            AUTORIZACIÓN PARA O USO DA IMAXE PÚBLICA DO ALUMNADO

Don/dona 

como pai /nai /titor/a do alumno/a 

AUTORIZO   

NON AUTORIZO    

O tratamento da imaxe doa meu/miña  fillo/a, a miña propia imaxe, en relación coas actividades escolares e
extraescolares  promovidas  polo centro e polos responsables e  autoridades  educativas  na páxina web do
centro ou institucional, en blogs dos distintos departamentos, e en medios de comunicación durante o curso
da matrícula.  A páxina web é de carácter universal, gratuíto e aberto, estando suxeito, exclusivamente, a un
uso educativo non comercial. As accións, produtos e utilidades derivadas da súa utilización non poderán, en
consecuencia, xerar ningún tipo de lucro.
Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicación ou ferramentas virtuais prestadoras de
servizos na nube, redes sociais our servizos de mensaxería, e autorizo a posible transferencia internacional
de datos, derivada do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores.
Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste consentimento en calquer
momento.

En Ourense, 

Sinatura   do     pai  ,    nai   ou    titor.



ANPA IES FERRO COUSELO

FORMULARIO DE INSCRICIÓN 2021-22

NOME E APELIDOS DA NAI/TITORA

DNI    Teléfono     Email  

NOME E APELIDOS DO PAI/TITOR

DNI     Teléfono     Email 

NOME E APELLIDOS DO/A ALUMNO/A CURSO

FILLO/A N.º 1

FILLO/A N.º 2

FILLO/A N.º 3

De acordo coa RGPD UE  2016/679 do 27 de abril  de 2016 (Regulamento xeral de protección de datos  da Unión Europea)  así  como a
lexislación vixente, informámoslle de que os datos persoais recollidos neste formulario serán incluídos no ficheiro dos que a ANPA IES Xesús
Ferro Couselo é titular e responsable. Os seus datos serán tratados co único propósito de manter un rexistro dos socios e   xestión das actividades.
Os datos proporcionados manteranse sempre que se manteña a relación coa asociación ou como mínimo durante os anos legalmente esixibles e a
maiores durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais.

En calquera caso, todo o persoal que acceda, no uso das súas competencias, a calquera dato persoal o usuario, quedará suxeito ao deber de gardar
segredo sobre os datos da mesma.

Vostede ten dereito a obter a confirmación sobre se na ANPA Ferro Cuselo estamos a tratar os seus datos persoais, así como a exercer os seus
dereitos como interesado de limitación, modificación, rectificación ou supresión. Pode obter máis información dirixíndose a:         

ANPA Ferro Couselo – CIF G-32116501 Enderezo: Rúa Ponte Sevilla, nº 43 C.P. 32005 OURENSE

        ASINO CONFORME FUN INFORMADO, ENTENDO E AUTORIZO O TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS 

       ACEPTO E CONSINTO QUE O MEU NÚMERO DE TELEFÓNO SEXA UTILIZADO PARA INCLUÍRME EN GRUPOS DE

WHATSAPP CORPORATIVOS  

      USO DA IMAXE DO/A ALUMNO/A. Autorizo o uso da imaxe para o curso escolar 2020/21 en relación coas actividades

extraescolares organizadas pola Anpa, tanto na páxina web do centro, difusión por Whatsapp ou taboleiro de anuncios.

Nome e apelido da nai/pai/titor:    

DNI 

SINATURA



Dende a Directiva  da ANPA IES Xesús Ferro Couselo queremos dar a  benvida  ás  novas familias  que
pasarán a formar parte da Comunidade Educativa do instituto no vindeiro curso 2020/21 e por suposto,
tamén agradecer o apoio a tod@s os que foron soci@s nos cursos anteriores. Esperamos contar de novo coa
vosa presenza agás, claro está, aos que xa remataron e aos cales lles desexamos moita sorte sexa cal sexa o
seu novo destino.
A vosa participación é necesaria e valiosa para o bo funcionamento da ANPA. Cantos máis sexamos, máis
forza e  máis  obxectivos  se poderán acadar.  Se o necesitades,  resolveremos as  vosas dúbidas  no correo

electrónico da asociación  anpaiesferrocouselo@gmail.com ou no número de teléfono 644 00 05 39.

Entregarase cuberta a folla de inscrición,  unha vez feita efectiva a cota na entidade bancaria, nos
mesmos  periodos  e  a  través  dos  mesmos   medios  de  presentación da  matrícula  do
centro, xunto co resgardo de pago. Non se admitirán inscricións fóra dos prazos establecidos de matrícula.
A cota anual establécese en 15€ por unidade familiar. 
REALIZAR  TRANSFERENCIA  BANCARIA  OU  INGRESO  NO  CAIXEIRO   NA  CONTA  DE
ABANCA: Indicar o nome completo d@ asociad@ (nai/pai) que fai o ingreso e no CONCEPTO indicar o
nome/s do alumn@/s representados.

IBAN ENTIDADE OFICINA D.C. Nº DE CONTA
ES89 2080 0470 23 3040014370



1º DE BACHARELATO                                                    OFERTA CURSO 2021-2022

APELIDOS E NOME:   

MODALIDADE 
DE 

BACHARELATO
MATERIAS XERAIS E TRONCAIS

DE MODALIDADE *

Materias troncais de opción  
MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN E LIBRE CONFIGURACIÓN

(deben sumar 6h)
Elixir bloque

CIENCIAS

LINGUA CASTELÁ E LIT.  I
LINGUA GALEGA E LIT.  I
FILOSOFÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
*MATEMÁTICAS  I

LINGUA ESTRANXEIRA I Elixir unha

Inglés 
francés

Elixir  unha

FÍSICA E QUÍMICA + BIOLOXÍA 
E XEOLOXÍA
      

FÍSICA E QUÍMICA + DEBUXO 
TECNICO I

Elixir  unha 
((numerar todas  por orde de

preferencia)

ANATOMÍA APLICADA   (3H) 

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I (3 H)

LINGUAXE E PRÁCTICA 
MUSICAL   (3 H)

DEBUXO ARTÍSTICO I   (3 H)
 

Elixir  unha
(numerar todas  por orde de

preferencia)

CULTURA  CIENTIFICA(2H)

TIC  I (2 H)

SEGUNDA  LINGUA 
ESTRANXEIRA I (2 H)

Inglés 
francés

Elixir  unha  

RELIXIÓN  (1 H)      
ORATORIA E DEBATE (1H)  

Unha materia troncal non
cursada.(4H) Seleccionar entre

as troncais marcadas en
negriña:

 

   
       

Elixir  unha
(numerar todas  por orde de

preferencia)

CULTURA CIENTIFICA (2H)

TIC  I (2 H)

SEGUNDA  LINGUA 
ESTRANXEIRA I (2 H)

Inglés
francés

HUMANIDADES

LINGUA CASTELÁ E LIT.  I
LINGUA GALEGA E LIT.  I
FILOSOFÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
*LATÍN I

LINGUA ESTRANXEIRA I Elixir unha

Inglés 
francés

Elixir  unha
(numerar todas  por orde de

preferencia)

ECONOMÍA + Hª DO MUNDO 

CONTEMPORANEO

Hª DO MUNDO 

CONTEMPORANEO  + 

LITERATURA UNIVERSAL

GREGO I+ LITERATURA 

UNIVERSAL

ECONOMÍA + GREGO I

CIENCIAS
SOCIAIS

LINGUA CASTELÁ E LIT.  I
LINGUA GALEGA E LIT.  I
FILOSOFÍA
EDUCACIÓN FÍSICA
*MATEMÁTICAS APLICADAS 
ÁS CC SOCIAIS I

LINGUA ESTRANXEIRA I Elixir unha

Inglés 
francés

A oferta de opcións dependerá do número de alumnos, do profesorado dispoñible e da compatibilidade horaria.

DATA     ASINADO 

Casilla de verificación Casilla de verificación



ENQUISA SOBRE RECURSOS INFORMÁTICOS (realización obrigatoria)
Coa finalidade de coñecer os recursos informáticos cos que conta o alumnado do centro, solicitámosche

cubras a seguinte enquisa:   ALUMNO/A 

Dispositivo/s co/s que contas Tablet

Ordenador de sobremesa

Portátil

Ningún

Uso que fas do dispositivo En calquera momento do día

Indicar só unha resposta Algunhas horas ao día

Algúns días

Nunca

Coñexión a internet da que dispós Wifi

Indicar só unha resposta Datos móbiles

As dúas (wifi e datos móbiles)

Ningunha

Avalía a conexión a internet da que dispós Boa

Indicar só unha resposta Regular

Mala

Non dispoño

Uso que fas da conexión a internet En calquera momento do día

Indicar só unha resposta Algunhas horas ao día

Algúns días

Nunca

Dispós de Cámara Web

Micrófono

Altofalantes

Impresora
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