
Matrícula (conforme ao disposto no capítulo V da Orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15 de marzo): 

2º curso de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)
Ano académico: 

2021 / 2022
Venres 25 e luns 28 de xuño (alumnado que superou o 1º curso na convocatoria ordinaria do mes de xuño)
(de 9:00 a 14:00 horas)

Documentación necesaria (ademais do impreso de matrícula): 

 Fotocopia do DNI / NIE (de non ser posible, folla do Libro de Familia onde figure o/a alumno/a).
 Fotocopia da cartilla da Seguridade Social ou Tarxeta Sanitaria.

Datos do/a alumno/a solicitante: 

Nome e apelidos: NIF / NIE: 

Teléfono fixo: Teléfono Móbil: Enderezo electrónico: 

Datos do pai [    ] / nai [    ] / representante legal [    ] (sinalar cun “X” segundo o caso) 

Nome e apelidos: NIF / NIE: 

Teléfono fixo: Teléfono Móbil: Enderezo electrónico (dato obrigatorio): 

Datos do pai [    ] / nai [    ] / representante legal [    ] (sinalar cun “X” segundo o caso) 

Nome e apelidos: NIF / NIE: 

Teléfono fixo: Teléfono Móbil: Enderezo electrónico (dato obrigatorio): 

Enderezo durante o curso académico a efectos de notificación: 

Enderezo (rúa, número, piso …): Código Postal: 

Localidade: Concello: Provincia: 

Materias a cursar: 
 As materias a cursar por parte do alumno/a serán as indicadas polo/a mesmo/a no correspondente impreso de pre–matrícula presentado no seu momento.

 De non ter cuberto dito impreso, deberá solicitar un exemplar do mesmo e entregalo xunto ao presente sobre de matrícula.
 Aquel alumnado que desexe realizar algún cambio na elección de materias realizada no impreso de pre–matrícula deberá consultar a posibilidade do mesmo ante a 

Dirección do IES “Praia Barraña”.

O/A alumno/a repite curso? (sinalar cun “X”): 
Si Non En caso afirmativo, deberá entregar xunto ao presente sobre de matrícula o impreso de elección de materias. 

Solicita transporte escolar (sinalar cun “X”): 
Infórmase que o alumnado que non teña dereito a transporte escolar, ou desexe empregar algunha das liñas compartidas co IES “Plurilingüe A Cachada”, pode solicitalo, de xeito 

excepcional, sempre que houbese prazas vacantes (solicitar o impreso correspondente na secretaría do centro). 

Si Non En caso afirmativo, indicar: Nº de ruta: Nome da parada: 

Solicita servizo de comedor (sinalar cun “X”): 
Aclaración Importante: Só ten dereito a este servizo o alumnado das paradas de transporte escolar seguintes: Belles, Belteiro, Insuachán, Lidón, Moimenta–Enlace, Noceda, 
Sabuceda. 

Si Non 

Autorización para a consulta dos datos de identidade e residencia (sinalar cun “X”): 
Autorizo á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, de conformidade co artigos 2º e 3º do Decreto 255/2008, de 23 de outubro (DOG do 13 de novembro) e 
coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve (DOG do 10 de xullo), para a consulta dos datos de 

identidade e residencia do/a solicitante no Sistema de Verificación de Datos de Residencia do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, só para os únicos efectos de 
optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar.  

Si Non En caso negativo, deberá achegarse a documentación correspondente. 

Autorización para a consulta de información de natureza tributaria (sinalar cun “X”): 
Autorizo a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, de conformidade co artigo 6º da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos 
Servizos Públicos (BOE do 23 de xuño) a lle solicitar á Axencia Estatal da Administración Tributaria información de natureza tributaria, só para os únicos efectos de optar aos 
servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar.  

Si Non En caso negativo, deberá achegarse a documentación correspondente. 

Autorización para o uso de imaxes do/a alumno/a (sinalar cun “X”): 
En atención á normativa vixente sobre Protección de datos, concedo autorización para o uso educativo de imaxes do/a alumno/a (fotos e vídeo) realizadas durante o 

desenvolvemento de actividades lectivas, complementarias e/ou extraescolares, para ser publicadas na páxina web do centro ou en publicacións, contornas, aplicacións ou 
ferramentas virtuais do ámbito educativo. 

Si Non Por cuestións organizativas, NON será posible variar ao longo de todo o curso a decisión neste senso adoptada.  

Autorización para a participación en actividades complementarias durante o horario lectivo (sinalar cun “X”): 
Concedo a autorización para a participación do/a alumno/a en actividades complementarias organizadas por parte do IES “Praia Barraña” que se desenvolvan ao longo do 
curso escolar dentro do horario lectivo ordinario, así como dentro dos límites xeográficos do Concello de Boiro 

Si Non Por cuestións organizativas, NON será posible variar ao longo de todo o curso a decisión neste senso adoptada.  

Autorización para o uso dos servizos integrais de Google Suite (sinalar cun “X”): 
Concedo autorización para o uso dos servizos integrais de Google Suite baixo o dominio praiabarrana.gal. Unha descrición máis detallada das características deste servizo, 
así como das súas condicións de uso, pode ser consultada na secretaría do centro.  

Si Non Por cuestións organizativas, NON será posible variar ao longo de todo o curso a decisión neste senso adoptada. 

Lugar e data: 

En Boiro, a ........... de ............................... de 2021

O/A alumno/a 

Asdo.: .............................................. 

Nai / Pai / Representante legal 

Asdo.: .............................................. 



 

 

 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal 
www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana  

CONSELLERÍA DE CULTURA,  
EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE 
IES “Praia Barraña”  

 

Paradas de transporte escolar IES “Praia Barraña” 

Ano académico 2021 – 2022 

 

Nome  

da parada 

Número 
de 

contrato 

Número 

de ruta 

Empresa 
de 

transporte 

 

Nome  

da parada 

Número 
de 

contrato 

Número 

de ruta 

Empresa 
de 

transporte 

As Raiñas 99C0-0085 2 Monforte Insuachán 99C0-0083 3 Abeijón 

Balteiro 99C0-0083 3 Abeijón Lidón 99C0-0083 3 Abeijón 

Barraña 99CO-0092 5 Outeiral Loxo 99C0-0086 1 Monforte 

Belles 99C0-0083 3 Abeijón Mieites 99C0-0085 2 Monforte 

Bermo 99C0-0085 2 Monforte Moimenta 99C0-0086 1 Monforte 

Boliña 99CO-0089 4 Outeiral Noceda 99C0-0083 3 Abeijón 

Brazos 99C0-0085 2 Monforte Piñeiro 99CO-0089 4 Outeiral 

Cadarnoxo 99C0-0086 1 Monforte Pomar do Río 99C0-0086 1 Monforte 

Comoxo 99C0-0086 1 Monforte Ponte Goiáns 99C0-0085 2 Monforte 

Coroño 99C0-0085 2 Monforte Redullo 99C0-0085 2 Monforte 

Cruce Ameán 99C0-0086 1 Monforte Runs 99C0-0085 2 Monforte 

Cruce Brión 99CO-0089 4 Outeiral Sabuceda 99C0-0083 3 Abeijón 

Cruce Espiñeira 99CO-0090 3 Outeiral Saltiño 99CO-0092 5 Outeiral 

Cures 99C0-0085 2 Monforte Sequelo 99C0-0085 2 Monforte 

Gasolineira 99CO-0090 3 Outeiral Tien 21 99CO-0090 3 Outeiral 

 

 

Programa “Alerta Escolar” 

 

Co denominado Programa “Alerta Escolar” a Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional quere facilitar a atención inmediata e eficiente do alumnado que padece algunha patoloxía crónica e pode 

desenvolver en calquera momento unha crise durante a súa estancia no centro docente.  

  

O programa refírese en concreto a tres tipos de patoloxías: 

1. Crises alérxicas (anafilaxia),  por exposición a alérxenos alimentarios. 

2. Crises comiciais (epilepsia nas súas diferentes formas). 

3. Crises diabéticas (en xeral hipoglicemias). 

 

Se o/a seu/súa fillo/a padece algunha das enfermidades antes indicadas e vostede desexa que se inclúa no 

Programa “Alerta Escolar”, debe seguir o seguinte procedemento: 

 

1. Solicitar un informe médico no que se inclúa o diagnóstico e as recomendacións asistenciais ao 

respecto. 

2. Entregar dito informe na secretaría do centro nun sobre pechado. 

3. Cubrir o formulario que lle será proporcionado no centro docente. 

 

O centro docente trasladará dita documentación a Urxencias Sanitarias 061, para que o/a rapaz/a figure no 

arquivo correspondente coa fin de poder actuar de xeito rápido e axeitado no caso de producirse unha crise. 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana
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