
INSTRUCIÓNS PARA A TRAMITACIÓN DA MATRÍCULA 

4º ESO 

 

MOI IMPORTANTE! 

 

Non será admitida en ningún caso a recepción de documentación indebidamente 

cumprimentada ou incompleta. 

 

1. Cubrir os datos da portada do sobre de matrícula. 

2. Cubrir as dúas caras do impreso de matrícula: 

 Nunha cara aparece o cadro das materias do curso e a posibilidade de solicitar o uso 

do servizo de transporte escolar. Marcar as casiñas que correspondan. 

 Na outra, deberán ser consignados os datos persoais, familiares e tamén os da 

matrícula.  

3. DÚAS fotos tamaño carné: unha delas deberán pegala no impreso orixinal de matrícula e na 

outra poñer pola parte de atrás o nome, apelidos e o curso no que se matricula (4º ESO). 

4. Resgardo acreditativo de ter pagado o Seguro Escolar. O importe é 1,12 €. Pode aboarse 

na Conserxería do centro (imprescindible traer o importe exacto), ou nas contas bancarias 

do centro: 

 Banco Santander: conta ES43 0238 8205 4606 60000173. 

5. Autorización das/dos nais/pais (ou titores/as ou responsables legais) para que, se é o caso, 

outras persoas da súa confianza poidan recoller as/os súas/seus fillas/fillos no centro antes 

da hora de remate das clases. O impreso deberá ser entregado en todo caso cos nomes e 

DNI das/dos nais/pais (ou titores/as ou responsables legais). 

6. Aportar a documentación que segue: 

a) Fotocopia de tódalas páxinas do libro de familia que estean escritas. 

b) Fotocopia do DNI do/da alumno/a. 

c) Fotocopia do DNI do pai e tamén do DNI da nai, ou do da persoa que teña a tutela. 

d) No caso de separación/divorcio, copia da sentenza. 

e) Certificación académica da ESO. 

 

NOTA: A documentación do punto 6 só deberá ser aportada nos casos seguintes: 

 Se non se fixo con anterioridade. 

 Se o/a alumno/a se matricula por primeira vez neste centro. 

 No caso do DNI do/da alumno/a, se se renovou. 

 


