2º ESO
SOLICITUDE DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2020/21
Centro: IES Nº 1

Localidade: RIBEIRA

Apelidos do pai (ou titor):

Nome do pai (ou titor):

DNI:
Correo electrónico:

Apelidos da nai (ou titora):

Nome da nai (ou titora):

DNI:
Correo electrónico:

Número, piso e letra:

Localidade ou parroquia:

Domicilio:
Rúa ou lugar:

Código postal:

Concello:

 Teléfono:
 Móbil pai:
 Móbil nai:

Provincia:

Apelidos do/a alumno/a:

Nome do/a alumno/a:

 Móbil:

Correo electrónico:

Centro de procedencia:

Curso actual:

TRONCAIS

2º ESO IES Nº1 RIBEIRA
1
2
3
4
5

ESPECÍFICAS

6

LC

X

Lingua Castelá e Literatura
Lingua Galega e Literatura

x
X

Xeografía e Historia

x

(Elixir cun X a cursada en 1º ESO)

7

(Elixir unha
marcando cun X)

8
9

Educación Física
Tecnoloxía

10

X
Inglés
Francés

Relixión
Valores Éticos
Relixión Evanxélica

2ª Lingua Estranxeira
(Elixir unha distinta da 1ª )

Curso para o que se matricula:
2º ESO

Todo o alumnado deberá cursar:

Física e Química

Matemáticas
1ª Lingua Estranxeira

DNI (obrigatorio á hora de formalizar a matrícula):

x
x
Inglés
Francés
Portugués

11 Práctica e Comprensión Lectora

Prazos de matrícula ordinaria:
 30 de xuño, 1 e 2 de xullo: 2º de Bacharelato
 3 e 6 de xullo: 1º de Bacharelato
 7 de xullo: 4º ESO
 8 de xullo: 1º ESO
 9 de xullo: 2º ESO
 10 de xullo: 3º ESO
Prazos de matrícula extraordinaria:
 Do 1 ao 10 de setembro

-TODAS as materias troncais que aparecen sinaladas cun
X.
-Dentro das TRONCAIS deberá marcar o idioma cursado
como 1ª lingua estranxeira en 1º ESO.
-TODAS as materias específicas que aparecen sinaladas
cun X.
-Dentro das ESPECÍFICAS deberá elixir:
a)Relixión, Relixión Evanxélica ou Valores Éticos.
b)O idioma que quere cursar como 2ª lingua estranxeira.
-En caso de non formarse grupo en Relixión Evanxélica
cursarase Valores Éticos
-Dentro das materias de LIBRE CONFIGURACIÓN DE
CENTRO (LC) cursará Práctica e Comprensión Lectora.

Documentación que se debe achegar:
x

Alumnado procedente do IES Nº1 de Ribeira
-Sobre de matrícula cuberto e asinado polo/a pai/nai.
-2 fotos (co nome e apelidos escritos por detrás).

Alumnado procedente doutros centros
-Certificación académica completa.
-Sobre de matrícula cuberto e asinado polo/a pai/nai.
-Copia do DNI do/a alumno/a.
-2 fotos (co nome e apelidos escritos por detrás).

Ribeira, a _________ de _________________________________de 2020
Sinatura do pai , nai ou representante legal:

(Deberán asinar os dous en caso de separación ou divorcio, agás que o que formalice a instancia teña atribuída a patria potestade con carácter exclusivo
mediante resolución xudicial, que se presentará coa solicitude para a súa comprobación polo centro)

