
Matrícula:  

4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria (LOMCE) 
Ano académico:  

2016 / 2017 
 

Días luns 27, martes 28 e mércores 29 de xuño (de 9:00 a 14:00 horas) (alumnado que superou o curso na convocatoria de xuño) 
 

Documentación necesaria (ademais do impreso de matrícula): 

 1 fotografía tamaño carné (deberanse poñer os apelidos e o nome por detrás). 

 Fotocopia do DNI (de non ser posible, folla do Libro de Familia onde figure o/a alumno/a). 

 Fotocopia da cartilla da Seguridade Social ou Tarxeta Sanitaria. 

 Resgardo de ter pagado o importe de 1,12 € correspondente ao Seguro Escolar (o pagamento efectuarase no nº de conta 2080-0308-41-3040007801 de ABANCA). 
 

Datos do/a alumno/a solicitante 

Nome e apelidos: 
 

NIF: 
 

Datos do pai 

Nome e apelidos: 
 

NIF: 
 

Teléfonos de contacto: 
 

Datos da nai 

Nome e apelidos: 
 

NIF: 
 

Teléfonos de contacto: 
 

Datos do/a representante legal (só cubrir se é o caso) 

Nome e apelidos: 
 

NIF: 
 

Teléfonos de contacto: 
 

 

Enderezo para efectos de notificación 

Enderezo (rúa, número, piso …): Localidade: 
 

Código Postal: 
 

Concello: Provincia: 

Teléfono fixo: 
 

Teléfono Móbil: Enderezo electrónico: 

 

De conformidade co establecido no capítulo V da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo), solicito a matrícula no IES “Praia Barraña” para o ano académico 2016–
2017, en 4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria 

 

Primeira lingua estranxeira (sinalar cun “X” a opción elixida): Inglés     (     ) Francés     (     ) 

Ensinanzas de relixión (sinalar cun “X” a opción elixida): Relixión    (     ) Valores Éticos     (     ) 

Opcións de Matrícula: 
(sinalar cun “X” o itinerario elixido) 
 

Itonerario 1: dirixido a estudos de FP 
Itinerario 2 e 3: dirixidos a estudos de Bacharelato 

Itinerario 1   (    ) Itinerario 2   (    ) Itinerario 3   (    ) 
- Mat Orientadas ás Ensinanzas 

Aplicadas 
- Cs Aplicadas á Actividade 

Profesional 
- Iniciación á Actividade 

Emprendedora e Empresarial 

- Mat Orientadas ás Ensinanzas 
Académicas 

- Bioloxía e Xeoloxía 
- Física e Química 

- Mat Orientadas ás Ensinanzas 
Académicas 

- Latín 
- Economía 

Materias Específicas: 
(numerar por orde de preferencia as materias de cada grupo) 

1º
 g

ru
p

o
 

(     )   Cultura Científica    
(     )   Música    
(     )   Tecnoloxía    1º

 g
ru

p
o

 
(     )   Cultura Clásica 
(     )   Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación   

2º
 g

ru
p
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(     )   Educación Plástica, Visual e Audiovisua 
(     )   Música   

(     )   Tecnoloxías da Información e da Comunicación     
(     )   2ª Lingua Estranxeira      

 

Centro de procedencia (só se o/a alumno/a procede doutro centro):  

O/A alumno/a repite curso? (sinalar cun “X”): Si   (     )  Non   (     ) 

Materias pendentes de  cursos anteriores (de ser o caso): 
 
 

 

Solicita transporte escolar (sinalar cun “X”): Si   (     )  Non   (     ) Ruta: Nº de parada: 

Solicita servizo de comedor (consultar condicións de funcionamento do servizo) (sinalar cun “X”): Si   (     )  Non   (     ) 
 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2º 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 do solicitante no Sistema de Verificación de Datos 
de Identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, só para os únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar. (sinalar cun “X” no lugar 
correspondente) 

 Si  Non (neste caso achegarase a documentación correspondente) 

 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 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 residencia do 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. (sinalar cun “X” no lugar 
correspondente) 

 Si  Non (neste caso achegarase a documentación correspondente) 

 

Autorizo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 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 (neste caso achegarase a documentación correspondente) 

 

Sinatura do/a pai, nai ou representante legal 
 
 

En Boiro, a ….... de ………..……………. de 2016 

  A materia de primeira lingua estranxeira deberá coincidir obrigatoriamente coa do curso anterior. 

 Para constituír grupo das materias específicas requirirase un número mínimo de 10 alumnos/as. 

 Ás materias elixidas engadiránselles de xeito automático, e de ser o caso, as materias pendentes de cursos anteriores. 

 

Sr./Sra. Director/a do IES “Praia Barraña” (Boiro – A Coruña) 
 


