
IES “Terra de Soneira”  
A Gándara, 25, 15129 Vimianzo - Tlf. 881 866 519 

 http://www.edu.xunta.es/centros/iesterradesoneira 

: ies.terradesoneira@edu.xunta.es 

 

INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA CURSO 2021/2022  

PRAZO DE MATRÍCULA 

Do 25 de xuño ao 9 de xullo  

O alumnado poderá matricularse nas datas sinaladas na Secretaría do Centro en horario de 9.00 
a 14.00 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

1. Impreso normalizado de matrícula cuberto 

2. Impreso de preferencias de materias 

3. SÓ ALUMNADO NOVO (se non foi xa aportada por outro motivo) 

Fotocopia do DNI do/a alumno/a e dos seus pais ou representante 

Fotocopia do Libro de Familia  

4. Dúas fotos tamaño carné co nome e apelidos ao dorso 

5. PARA 3º - 4º ESO e BACHARELATO 

Resgardo de pago do seguro escolar en Abanca: 1,12€ 

Pódese facer online ingresandoo na conta      IBAN:  ES84 2080 0082 4331 1000 0047 

6. O impreso de transporte de rutas: Marcar a parada correspondente do alumno 

7. Autorización cuberta do permiso ou non, da difusión de imaxes dos alumnos nas 

actividades complementarias e extraescolares 

8. Autorización cuberta do permiso para asistir ás Actividades Complementarias que sexan de 

balde, DENTRO DO CONCELLO DE VIMIANZO 

9. PARA BACHARELATO:  Autorización para poder saír do centro nos períodos de lecer 

10. CERTIFICACIÓN ACADÉMICA DE 4ºESO (SO ALUMNOS DOUTROS CENTROS PARA 

1º DE BACHARELATO) 

 

 

 

  



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS PARA TODOS OS 

DOCUMENTOS 

Responsable do tratamento 
Xunta de Galicia – Consellería de Educación, Universidade e 
Formación Profesional 

Finalidades do tratamento 
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste 
formulario e a actualización da información e contidos da 
Carpeta cidadá 

Lexitimación para o tratamento 

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o 
exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina 
https://www.xunta.gal/informacion-xeralproteccion-datos 
e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e 
servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda 

Destinatarios dos datos 

As administracións públicas no exercicio das súas 
competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas 
interesadas poidan acceder de forma integral á información 
relativa a unha materia 

Exercicio de dereitos 

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e 
suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a 
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos 
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do 
procedemento administrativo común 

Contacto delegado/a de protección 
de datos e información adicional 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de 
protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas 
ao Regulamento xeral de protección de datos 
LEXISLACIÓN APLICABLE 

- Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado 
en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato (DOG 
núm. 53, do 15 de marzo de 2013), modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG núm. 
22, do 1 de febreiro de 2017). 

- Orde do 12 de marzo de 2013, pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado 
en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato (DOG 
núm. 53, do 15 de marzo de 2013), modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG núm. 
22, do 1 de febreiro de 2017). 

 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

