IES DE SALVATERRA DE MIÑO

3º ESO
DATOS ALUMNO/A
NOME E APELIDOS:
TELÉFONO:
ENDEREZO:

DATOS PROXENITORES OU TITORES LEGAIS
1. NOME E APELIDOS:
TELÉFONOS:
2. NOME E APELIDOS:
TELÉFONOS:

Nº TELÉFONO PARA CHAMAR EN CASO DE URXENCIA

A matrícula debe entregarse no instituto, o último
día será o 12 de xullo.
Para 3ºESO recomendamos que se matriculen o
30 de xuño ou 1 de xullo (para evitar
aglomeracións)

DOCUMENTACIÓN 3º ESO:
• Sobre de matrícula con todos os documentos cubertos.
• 2 fotos tamaño carné co nome e apelidos
• 1,12€ do seguro escolar (agradecemos importe exacto)
Ademáis, só para alumnado novo no centro:
• Fotodopias dos DNI do alumno e dos seus proxenitores ou titores legais
• Fotocopia da tarxeta sanitaria

MATRÍCULA 3º de E.S.O. CURSO 2021-2022
APELIDOS:_____________________________ NOME:_____________________ D.N.I_____________________
CURSO E GRUPO ACTUAL:________________________
Autoriza a cesión dos dereitos de imaxe do/a alumno/a para a difusión nos medios de comunicación e na Internet das
actividades extraescolares realizadas, así como dos traballos escolares de creación audiovisual

Transporte Escolar

p Si

Nº Línea ______________________________

p Non

Parada _______________________________

□ SI □ Non

3º E.S.O.
•
§
§
§

Bioloxía e Xeoloxía
Física e Química
L.L.Castelá
Xeografía e Historia

§

Matemáticas:

Académicas Bilingüe
Académicas Non Bilingüe

TRONCAIS

Aplicadas
§

1ª L. Estranxeira:

Inglés
Francés

§
§
§

Educación Física
Tecnoloxía
Educación Plástica, Visual e Audiovisual

§

Música:

ESPECÍFICAS

Bilingüe
Non bilingüe

LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

ESPECÍFICAS Optativas
(elixir unha)

ESPECÍFICAS
(elixir unha)

§

L. L. Galega.

2ª L. Estranxeira Francés (se non se cursa como 1º lingua)
Cultura Clásica
Valores Éticos
Relixión Católica

- Na adxudicación da materia optativa, terá preferencia o alumnado matriculado en xuño.
- Para cursar as materias bilingües ten que estar asinado a documento de adscrición as seccións bilingües.

Salvaterra de Miño a _____ de ______________ de 2021
Sinatura pai/nai/titor/a: ___________________

AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA DO ALUMNADO DURANTE
A XORNADA ESCOLAR
D./Dna.…........................................................................................................................ pai/nai//titor legal do alumno/a
....................................................................................................................…………..… do curso ........................... …..
AUTORIZA:
ás seguintes persoas a recoller ao alumno/a no caso de que teña que saír por calquera circunstancia:
Relación de persoas autorizadas* para recoller ao/á alumno/a:
D./Dna.

DNI

D./Dna.

DNI

D./Dna.

DNI

D./Dna.

DNI

* Os menores de idade non poderán saír durante a xornada escolar se non son acompañados por algún dos
responsables legais do mesmo ou por algunha das persoas autorizadas por eles.
Salvaterra de Miño, a

de

Asdo:

de 20

CHAN DA PONTE, S/N
36450 – SALVATERRA DE MIÑO
PONTEVEDRA
Tel: 886101701 Fax: 886101710
ies.salvaterra.mino@edu.xunta.gal

I.E.S. SALVATERRA DE MIÑO

F.S.E.

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR
NAS SECCIÓNS BILINGÜES

Don/Dona
nai/pai/titor/a legal do alumno/a
autorizo ao meu fillo/a a participar nas SECCIÓNS BILINGÜES de Música e/ou Matemáticas que se
impartirán en

de ESO no curso 2021-2022 no IES de SALVATERRA DE MIÑO.

A participación na sección bilingüe implica un compromiso de aproveitamento por parte do alumno/a e o
seu incumprimento implicará a non participación na sección bilingüe nos vindeiros cursos.
Marcar as materias nas que quere participar por orde de preferencia.
Música
Matemáticas

En Salvaterra, a

de

de 2021

Asinado:

(sinatura da nai/pai/titor/a legal)

Continúa

CHAN DA PONTE, S/N
36450 – SALVATERRA DE MIÑO
PONTEVEDRA
Tel: 886101701 Fax: 886101710
ies.salvaterra.mino@edu.xunta.gal

I.E.S. SALVATERRA DE MIÑO

Don/a

alumno/a de

estou interesado en participar na sección bilingüe de

polos seguintes motivos:

En Salvaterra, a

Asinado:
(sinatura do alumno/a)

de

de 2021

F.S.E.

AUTORIZACIÓN PARA A SAÍDA DO ALUMNADO AO REMATE
DA XORNADA ESCOLAR
D./Dna.…......................................................................................................................... pai/nai//titor legal do alumno/a
....................................................................................................................……………… do curso ........................... …..
AUTORIZA:
SI
NON A saída do centro do seu fillo/a sen acompañamento dunha persoa responsable da súa garda
e custodia, unha vez rematada a xornada escolar.
Relación de persoas autorizadas** para recoller ao/á alumno/a:
D./Dna.

DNI

D./Dna.

DNI

D./Dna.

DNI

D./Dna.

DNI

**Os escolares poderán ser recollidos no colexio polas persoas responsables ou polos proxenitores separados ou
divorciados que teñan dereito de visitas en días lectivos ou polos adultos e irmáns maiores autorizados ao efecto
polos responsables dos rapaces.
Salvaterra de Miño, a

de

de 20

Asdo:

Nas situación anterior marcada afirmativamente (SI) exímese á Consellería de cultura, educación e
ordenación universitaria de calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que poidan sufrir
os escolares.
No caso de non autorizar a saída do centro ao final do período lectivo en ausencia de persoas responsables
dos alumnos se terán en conta as seguintes indicacións (Instrución conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica
e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos
alumnos escolarizados nos centros educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do horario
lectivo e sobre a recollida deles nas paradas establecidas no transporte escolar):
·As persoas encargadas da recollida terán a obriga de reportar ao centro calquera demora que vaian sufrir.
·Transcorrido o tempo de demora comunicado sen que aparezan as persoas responsables, o persoal do
centro poderá conducir aos escolares ás dependencias da Policía Local ou da Garda Civil para traspasarlles a
custodia dos/as menores.
·A reiteración destas dúas últimas circunstancias en máis de 4 ocasións poderá dar lugar, tralo oportuno
análise das circunstancias familiares concorrentes, á revisión do medio de saída do centro escollido para os
escolares.

1º

1º

Outeiro

Cruce Río

Oleiros (Cruce Estrada)

4º

Couto

Teleclub Bº Casal

Ermitas

Codesás

Zacoteiras

Cruz das Almas

Salgosa

A Roda

Granxas

Funeraria

Covelo

Lamas

Luz

Igrexa

RUTA 6 – Meder,
Zacoteiras (7:40)

3º

ALTO DO GALO

Chan da Igrexa

A Feira

Gandarela

Taraíño

Bos Aires

Lombeira

Bugallal

Cernadas

RUTA 5 – Lira
(7:40)

2º

2º

1º

1º

SALVATERRA

A DEVESA

RUTA 7 - Devesa,
Salvaterra (7:45)

CICLO:

BACH:

2º

2º

IMPORTANTE: Será usuario de Transporte Escolar o alumnado da ESO, ou FPB menor de 17 anos, que solicite algunha das paradas que
aparecen en minúsculas no anterior listado. En calquera outro caso, poderán acceder ao autobús como usuarios xerais de transporte, polo que
deberán abonar o billete, se ben como usuarios da tarxeta “Xente Nova” poderían acceder a el coas bonificacións que comporta a mesma.

GASOLINERA

Dextros

Santas (Regueira)

Grixó

Santas (Cruce)

Fiolledo

Cháns

Rañada

Arras

Capilla

Rotea

Corzáns

Escambroeira

Carrascal
Martín Mina

Ron

San Roque

Currás

Cruce Novo
Colexio Leirado

O Casco

Fraguiñas

Sambríns

Angustias

Ferreiros

O Casqueiro

Cima De Vila

Santa Cristina

Carrasqueira

Vilacoba

Uma

RUTA 4 – Vilacoba
(7:25)

Lourido

Cotodouro

Igrexa

Enxembre

Saa

Oural

A Cruz

RUTA 3 – Fornelos
(7:40)

Muguiña

Aldea

Gandarachán

Porto

Torreiro

Rúa Nova

Praza

Souto

RUTA 2 – Alxén
(7:45)

Teleclub

RUTA 1 – Arantei
(7:40)

VAI USAR TRANSPORTE ESCOLAR?
SI
NON
Se a resposta anterior é afirmativa, marque na seguinte táboa a parada que solicita (MARCAR SÓ 1 PARADA):

FPB:

NOME:

TLF. CONTACTO:

ESO:

SINALE OS ESTUDOS QUE VAI A CURSAR:

APELIDOS:

DATOS DO ALUMNO/A:

RUTAS DO TRANSPORTE – IES DE SALVATERRA DE MIÑO – CURSO 2021-2022

AUTORIZACIÓN PARA A BAIXADA DO TRANSPORTE ESCOLAR – CURSO 2021-2022

D./Dna.…........................................................................................................... pai/nai//titor legal do alumno/a .................................................................................................……

NON A baixada do transporte escolar do seu fillo/a sen acompañamento dunha persoa responsable da súa garda e custodia.

do curso ........................... autoriza:
SI

D./Dna.

D./Dna.

D./Dna.

DNI

DNI

DNI

DNI

Relación de persoas autorizadas* para recoller ao/á alumno/a:

D./Dna.

de

de 20

(*) Os escolares poderán ser á baixada do transporte escolar polas persoas responsables ou polos proxenitores separados ou divorciados que teñan dereito de visitas en
días lectivos ou polos adultos e irmáns maiores autorizados ao efecto polos responsables dos rapaces.

Salvaterra de Miño, a

Asdo:

No caso de non autorizar a baixada do transporte escolar en ausencia de persoas responsables dos alumnos se terán en conta as seguintes indicacións
(Instrución conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se establecen recomendacións sobre a saída dos
alumnos escolarizados nos centros educativos públicos da Comunidade Autónoma Galega ao remate do horario lectivo e sobre a recollida deles nas paradas establecidas
no transporte escolar):
·As persoas encargadas da recollida terán a obriga de reportar ao centro calquera demora que vaian sufrir.
·Os autobuses esperarán nas paradas o tempo necesario para asegurar a recollida dos escolares, que, en todo caso non excederá de 5 minutos. Transcorrido
ese tempo continuarán co seu itinerario levando consigo ao alumnado non recollido ata as dependencias da empresa de transportes, onde permanecerán custodiados ata a
hora de peche, momento no que poderán ser levados ás dependencias da Policía Local ou da Garda Civil para traspasarlles a custodia dos/as menores.
·A reiteración destas dúas últimas circunstancias en máis de 4 ocasións poderá dar lugar, tralo oportuno análise das circunstancias familiares concorrentes, á
revisión do medio de recollida nas paradas escollido para os escolares.

Na situación anteriore marcada afirmativamente (SI) exímese á Consellería de cultura, educación e ordenación universitaria de calquera responsabilidade por
danos ou lesións indemnizables que poidan sufrir os escolares.

ACLARACIÓNS E NORMATIVA AUTORIZACIÓN PARA A BAIXADA DO TRANSPORTE ESCOLAR:

-Segundo esta normativa, terá acceso ao transporte escolar todo o alumnado con dereiro ao mesmo, pero non podemos garantir que o alumnado non lexítimo poda ter praza
no transporte.

Art 6 e Disposición adicional segunda da Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes
sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato
reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.Art. 1º do Decreto 203/1986 do 12 de xuño, polo que se regulan determinados aspectos do transporte
escolar.Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sobre a xestión do transporte escolar:
·Con carácter xeral, non terán dereito a servizos educativos complementarios os alumnos/as escolarizados nun centro distinto ao que lles corresponde
por area de influencia do centro. Terán dereito ao servizo de transporte escolar os alumnos/as de ESO que teñan os seus domicilios fóra do núcleo urbano no
que estea situado o centro e, en calquera caso, a unha distancia do mesmo superior aos 2 km; esta distancia será calculada utilizando o itinerario máis directo a
pé.
·Aos alumnos/as usuarios lexítimos que teñan solicitado praza no transporte, lles será asignada a parada máis cercana ao seu domicilio.
·Os alumnos/as que, en base á normativa sinalada, non teñan dereito ao uso do transporte escolar, poderán acceder ao transporte como usuarios xerais
sempre e cando queden prazas baleiras unha vez reservadas ás correspondentes aos usuarios lexítimos.

ACLARACIÓNS E NORMATIVA TRANSPORTE:

