
INGRESO POR FOTOCOPIAS

- Por acordo do Consello Escolar, o alumnado ten que aboar 10 € na
conserxería do instituto en concepto de fotocopias. Esta cantidade cobre todas
as fotocopias que o alumnado recibe ao longo do curso por encargo do
profesorado para o seu emprego como material didáctico (apuntamentos,
exames, material complementario...).

- Non se inclúen as fotocopias que o alumnado encargue para uso
persoal, que se seguirán aboando na conserxaría no momento da súa realización.
No curso 2019-20 o prezo das fotocopias que se encarguen na Conserxaría será de
3 céntimos de € (mantendo a rebaixa dos 5 céntimos vixentes até o curso 2012-
13).

LIBROS DE TEXTO

- A información detallada acerca do FONDO DE LIBROS DE TEXTO E
AXUDA ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO E.S.O. (2019-20)
pódese consultar na páxina web do IES Terra do Xallas:
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterraxallas/

MATRÍCULA
1º E.S.O.

Curso 2019-20

O alumnado procedente de Primaria deberá matricularse no mes de
xullo.

CALENDARIO de MATRÍCULA

Matrícula xullo

Martes, 2 de xullo
de 9:00 a 11:30 letras A a M

(primeiro apelido)

de 11:30 a 14:00 letras N a Z
(primeiro apelido)



INSTRUCIÓNS PARA REALIZAR A MATRÍCULA

1. Cubrir o impreso de matrícula.
2. Preparar a documentación necesaria.
3. Pasar por conserxería para realizar o pago das taxas académicas:

o Fotocopias: 10 €
o Consignas (voluntario): 3 €

4. Realizar a matrícula na secretaría do instituto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1º ESO

1. Fotocopia do DNI x

2. Documento de pago de taxas académicas * x

3. Impreso de matrícula x

4. Fotocopia Libro de familia (follas de pais e
fillo/a)

x

5. Fotocopia da tarxeta sanitaria x

6. 2 fotos x

7. Solicitude de consigna (voluntario)

* Nota: para evitar o pago de 3€ establecido por Abanca como comisión para quen
realiza un ingreso, o abono de taxas realizarase na conserxaría do instituto. Dado
que este non é un servizo que corresponda ao instituto, e para facilitar a matrícula,
deberá traerse o importe exacto.

Información sobre o TRANSPORTE ESCOLAR

1. Ten dereito a servizo de transporte gratuíto o alumnado da ESO que teña o
domicilio fóra do núcleo urbano, a unha distancia do instituto superior a 2 km.
Excepcionalmente, por causas xustificadas, a Consellaría de Educación pode
autorizar o transporte escolar aínda que non se cumpra este requisito.
O alumnado ao que non lle corresponda o IES Terra de Xallas non terá dereito
aos servizos complementarios gratuítos (transporte e comedor).

2. Os percorridos, paradas, horas de saída das cabeceiras de ruta e vehículos
autorizados están expostos no taboleiro de anuncios do centro. Cómpre indicar a
parada correcta ao formalizar a matrícula.

3. Todos os vehículos chegarán ao centro cunha antelación máxima de 10
minutos, nunca antes das 8:40 pola mañá e das 16:20 na tarde do luns.
No caso de que o servizo de transporte se efectuase antes da hora establecida e o
alumno/a perdese o autobús poderá solicitar un servizo de taxi, pedir a factura
correspondente e entregala na dirección á súa chegada ao centro.

4. A viaxe de persoas alleas nos vehículos escolares non está permitida.
5. Cada escolar disporá da súa propia praza ou asento. Non poderán viaxar

persoas de pé nin dúas persoas por asento.
6. O transportista non ten capacidade para crear, modificar ou suprimir paradas,

itinerarios ou horarios. Para solicitar unha nova parada ou a modificación dun
itinerario, hai que poñerse en contacto coa dirección do centro.

7. Calquera alteración ou deficiencia que se produza debe ser comunicada á dirección
do centro.

8. O transporte escolar é unha actividade relacionada co centro, polo que calquera
falta cometida por un alumno/a contraria ás normas de convivencia será corrixida
de acordo co establecido nas Normas de Organización e Funcionamento.

9. O alumnado de ensinanzas non obrigatorias (BAC, CF e ADULTOS) poderá usar
o transporte escolar sempre que queden prazas libres nos autobuses, para o
que cómpre solicitalo no impreso correspondente. No caso de non haber prazas
suficientes, adxudicaranse mediante sorteo.

Información sobre o COMEDOR ESCOLAR (luns ao mediodía)

1. O alumnado que solicite comedor escolar deberá indicalo no impreso de matrícula.
2. O consello escolar publicará antes do comezo do curso a listaxe de admitidos, que

resultará de aplicar os criterios decididos pola Consellaría de Educación.
3. O alumnado admitido deberá entregar cuberta a folla de autoliquidación de prezos,

da que resultará a taxa que deberá aboar (entre 0 € e 4,50 €).



INGRESO POR FOTOCOPIAS

- Por acordo do Consello Escolar, o alumnado ten que aboar 10 € na
conserxería do instituto en concepto de fotocopias. Esta cantidade cobre
todas as fotocopias que o alumnado recibe ao longo do curso por encargo
do profesorado, para o seu emprego como material didáctico
(apuntamentos, exames, material complementario...).

- Non se inclúen as fotocopias que o alumnado encargue para uso
persoal, que se seguirán aboando na conserxaría no momento da súa
realización. No curso 2019-20 o prezo das fotocopias que se encarguen na
Conserxaría será de 3 céntimos de € (mantendo a rebaixa dos 5 céntimos
vixentes até o curso 2012-13).

LIBROS DE TEXTO

- A información detallada acerca do FONDO DE LIBROS DE TEXTO E
AXUDA ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO E.S.O.
(2019-20) pódese consultar na páxina web do IES Terra do Xallas:
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterraxallas/

MATRÍCULA
2º E.S.O.

Curso 2019-20

CALENDARIO de MATRÍCULA

Debe matricularse en xullo o alumnado que supere todas as materias na Avaliación
Ordinaria e o alumnado con materias suspensas pero en condicións de promocionar (2
materias suspensas que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Matemáticas ou
Lingua Castelá e Matemáticas)

Matrícula xullo

Mércores, 3 de
xullo

de 9:00 a 11:30 letras A a M
(primeiro apelido)

de 11:30 a 14:00 letras N a Z
(primeiro apelido)



INSTRUCIÓNS PARA REALIZAR A MATRÍCULA

1. Cubrir o impreso de matrícula (só se non se fixo a prematrícula).
2. Preparar a documentación necesaria.
3. Pasar por conserxería para realizar o pago das taxas académicas:

o Fotocopias: 10 €
o Consignas (voluntario): 3 €

4. Realizar a matrícula na secretaría do instituto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1. Fotocopia do DNI x

2. Documento de pago de taxas académicas * x

3. Impreso de matrícula (só se non se fixo a
prematrícula)

4. 1 foto x

5. Solicitude de consigna (voluntario)

Alumnado novo

6. Fotocopia Libro de Familia (follas pais e
fillo/a)

x

7. 2 fotos x

8. Certificación académica x

9. Fotocopia da tarxeta sanitaria x

* Nota: para evitar o pago de 3 € establecido por Abanca como comisión para
quen realiza un ingreso, o abono de taxas realizarase na conserxaría do instituto.
Dado que este non é un servizo que corresponda ao instituto, e para facilitar a
matrícula, deberá traerse o importe exacto.

Información sobre o TRANSPORTE ESCOLAR

1. Ten dereito a servizo de transporte gratuíto o alumnado da ESO que teña o
domicilio fóra do núcleo urbano, a unha distancia do instituto superior a 2 km.
Excepcionalmente, por causas xustificadas, a Consellaría de Educación pode
autorizar o transporte escolar aínda que non se cumpra este requisito.
O alumnado ao que non lle corresponda o IES Terra de Xallas non terá dereito
aos servizos complementarios gratuítos (transporte e comedor).

2. Os percorridos, paradas, horas de saída das cabeceiras de ruta e vehículos
autorizados están expostos no taboleiro de anuncios do centro. Cómpre indicar a
parada correcta ao formalizar a matrícula.

3. Todos os vehículos chegarán ao centro cunha antelación máxima de 10
minutos, nunca antes das 8:40 pola mañá e das 16:20 na tarde do luns.
No caso de que o servizo de transporte se efectuase antes da hora establecida e o
alumno/a perdese o autobús poderá solicitar un servizo de taxi, pedir a factura
correspondente e entregala na dirección á súa chegada ao centro.

4. A viaxe de persoas alleas nos vehículos escolares non está permitida.
5. Cada escolar disporá da súa propia praza ou asento. Non poderán viaxar

persoas de pé nin dúas persoas por asento.
6. O transportista non ten capacidade para crear, modificar ou suprimir paradas,

itinerarios ou horarios. Para solicitar unha nova parada ou a modificación dun
itinerario, hai que poñerse en contacto coa dirección do centro.

7. Calquera alteración ou deficiencia que se produza debe ser comunicada á dirección
do centro.

8. O transporte escolar é unha actividade relacionada co centro, polo que calquera
falta cometida por un alumno/a contraria ás normas de convivencia será corrixida
de acordo co establecido nas Normas de Organización e Funcionamento.

9. O alumnado de ensinanzas non obrigatorias (BAC, CF e ADULTOS) poderá usar
o transporte escolar sempre que queden prazas libres nos autobuses, para o
que cómpre solicitalo no impreso correspondente. No caso de non haber prazas
suficientes, adxudicaranse mediante sorteo.

Información sobre o COMEDOR ESCOLAR

1. O alumnado que solicite comedor escolar deberá indicalo no impreso de matrícula.
2. O consello escolar publicará antes do comezo do curso a listaxe de admitidos, que

resultará de aplicar os criterios decididos pola Consellaría de Educación.
3. O alumnado admitido deberá entregar cuberta a folla de autoliquidación de prezos,

da que resultará a taxa que deberá aboar (entre 0 € e 4,50 €).



-

INGRESO POR FOTOCOPIAS

- Por acordo do Consello Escolar, o alumnado ten que aboar 10 € na
conserxería do instituto en concepto de fotocopias. Esta cantidade cobre todas
as fotocopias que o alumnado recibe ao longo do curso por encargo do
profesorado, para o seu emprego como material didáctico (apuntamentos,
exames, material complementario...).

- Non se inclúen as fotocopias que o alumnado encargue para uso
persoal, que se seguirán aboando na conserxaría no momento da súa realización.
No curso 2019-20 o prezo das fotocopias que se encarguen na Conserxaría será de
3 céntimos de €.

-

LIBROS DE TEXTO

- A información detallada acerca do FONDO DE LIBROS DE TEXTO E
AXUDA ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO E.S.O. (2019-20)
pódese consultar na páxina web do IES Terra do Xallas:
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterraxallas/

MATRÍCULA
3º E.S.O.

Curso 2019-20

CALENDARIO de MATRÍCULA

Debe matricularse en xullo o alumnado que supere todas as materias na Avaliación
Ordinaria e o alumnado con materias suspensas pero en condicións de promocionar (2
materias suspensas que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Matemáticas ou
Lingua Castelá e Matemáticas)

Matrícula xullo

Xoves, 4 de xullo
de 9:00 a 11:30 letras A a M

(primeiro apelido)

de 11:30 a 14:00 letras N a Z
(primeiro apelido)



INSTRUCIÓNS PARA REALIZAR A MATRÍCULA

1. Cubrir o impreso de matrícula (só se non se fixo a prematrícula).
2. Pasar por conserxería para realizar o pago das taxas académicas:

o Seguro escolar: 1,12 €
o Fotocopias: 9,88 €

3. Consignas (voluntario): 3 € (só debe pagar o alumnado de nova
incorporación ao centro)

4. Preparar a documentación necesaria.
5. Realizar a matrícula na secretaría do instituto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1. Fotocopia do DNI x

2. Documento de pago de taxas académicas * x

3. Impreso de matrícula (só se non se fixo a
prematrícula)

4. 1 foto x

5. Solicitude de consigna (voluntario)

Alumnado novo

6. Fotocopia Libro de Familia (follas pais e
fillo/a)

x

7. Certificación académica x

8. 2 fotos x

* Nota: para evitar o pago de 3 € establecido por Abanca como comisión para
quen realiza un ingreso, o abono de taxas realizarase na conserxaría do instituto.
Dado que este non é un servizo que corresponda ao instituto, e para facilitar a
matrícula, deberá traerse o importe exacto.

Información sobre o TRANSPORTE ESCOLAR

1. Ten dereito a servizo de transporte gratuíto o alumnado da ESO que teña o
domicilio fóra do núcleo urbano, a unha distancia do instituto superior a 2 km.
Excepcionalmente, por causas xustificadas, a Consellaría de Educación pode
autorizar o transporte escolar aínda que non se cumpra este requisito.
O alumnado ao que non lle corresponda o IES Terra de Xallas non terá dereito
aos servizos complementarios gratuítos (transporte e comedor).

2. Os percorridos, paradas, horas de saída das cabeceiras de ruta e vehículos
autorizados están expostos no taboleiro de anuncios do centro. Cómpre indicar a
parada correcta ao formalizar a matrícula.

3. Todos os vehículos chegarán ao centro cunha antelación máxima de 10
minutos, nunca antes das 8:40 pola mañá e das 16:20 na tarde do luns.
No caso de que o servizo de transporte se efectuase antes da hora establecida e o
alumno/a perdese o autobús poderá solicitar un servizo de taxi, pedir a factura
correspondente e entregala na dirección á súa chegada ao centro.

4. A viaxe de persoas alleas nos vehículos escolares non está permitida.
5. Cada escolar disporá da súa propia praza ou asento. Non poderán viaxar

persoas de pé nin dúas persoas por asento.
6. O transportista non ten capacidade para crear, modificar ou suprimir paradas,

itinerarios ou horarios. Para solicitar unha nova parada ou a modificación dun
itinerario, hai que poñerse en contacto coa dirección do centro.

7. Calquera alteración ou deficiencia que se produza debe ser comunicada á dirección
do centro.

8. O transporte escolar é unha actividade relacionada co centro, polo que calquera
falta cometida por un alumno/a contraria ás normas de convivencia será corrixida
de acordo co establecido nas Normas de Organización e Funcionamento.

9. O alumnado de ensinanzas non obrigatorias (BAC, CF e ADULTOS) poderá usar
o transporte escolar sempre que queden prazas libres nos autobuses, para o
que cómpre solicitalo no impreso correspondente. No caso de non haber prazas
suficientes, adxudicaranse mediante sorteo.

Información sobre o COMEDOR ESCOLAR

1. O alumnado que solicite comedor escolar deberá indicalo no impreso de matrícula.
2. O consello escolar publicará antes do comezo do curso a listaxe de admitidos, que

resultará de aplicar os criterios decididos pola Consellaría de Educación.
3. O alumnado admitido deberá entregar cuberta a folla de autoliquidación de prezos,

da que resultará a taxa que deberá aboar (entre 0 € e 4,50 €).



INGRESO POR FOTOCOPIAS

- Por acordo do Consello Escolar, o alumnado ten que aboar 10 € na
conserxería do instituto en concepto de fotocopias. Esta cantidade cobre todas
as fotocopias que o alumnado recibe ao longo do curso por encargo do
profesorado, para o seu emprego como material didáctico (apuntamentos,
exames, material complementario...).

- Non se inclúen as fotocopias que o alumnado encargue para uso
persoal, que se seguirán aboando na conserxaría no momento da súa realización.
No curso 2019-20 o prezo das fotocopias que se encarguen na Conserxaría será de
3 céntimos de €.

-

LIBROS DE TEXTO

- A información detallada acerca do FONDO DE LIBROS DE TEXTO E
AXUDA ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO E.S.O. (2019-20)
pódese consultar na páxina web do IES Terra do Xallas:
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterraxallas/

MATRÍCULA
4º E.S.O.

Curso 2019-20

CALENDARIO de MATRÍCULA

Debe matricularse en xullo o alumnado que supere todas as materias na Avaliación
Ordinaria e o alumnado con materias suspensas pero en condicións de promocionar (2
materias suspensas que non sexan simultaneamente Lingua Galega e Matemáticas ou
Lingua Castelá e Matemáticas)

Matrícula xullo

Venres, 5 de xullo
de 9:00 a 11:30 letras A a M

(primeiro apelido)

de 11:30 a 14:00 letras N a Z
(primeiro apelido)



INSTRUCIÓNS PARA REALIZAR A MATRÍCULA

1. Cubrir o impreso de matrícula (só se non se fixo a prematrícula).
2. Pasar por conserxería para realizar o pago das taxas académicas:

o Seguro escolar: 1,12 €
o Fotocopias: 9,88 €
o Consignas (voluntario): 3 € (só debe pagar o alumnado de

nova incorporación ao centro)
3. Preparar a documentación necesaria.
4. Realizar a matrícula na secretaría do instituto.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1. Fotocopia do DNI x

2. Documento de pago de taxas académicas * x

3. Impreso de matrícula (só se non se fixo a
prematrícula)

4. 1 foto x

5. Solicitude de consigna (voluntario)

Alumnado novo

6. Fotocopia Libro de Familia (follas pais e
fillo/a)

x

7. Certificación académica x

8. 2 fotos x

* Nota: para evitar o pago de 3 € establecido por Novagalicia Banco como
comisión para quen realiza un ingreso, o abono de taxas realizarase na conserxaría
do instituto. Dado que este non é un servizo que corresponda ao instituto, e para
facilitar a matrícula, deberá traerse o importe exacto.

Información sobre o TRANSPORTE ESCOLAR

1. Ten dereito a servizo de transporte gratuíto o alumnado da ESO que teña o
domicilio fóra do núcleo urbano, a unha distancia do instituto superior a 2 km.
Excepcionalmente, por causas xustificadas, a Consellaría de Educación pode
autorizar o transporte escolar aínda que non se cumpra este requisito.
O alumnado ao que non lle corresponda o IES Terra de Xallas non terá dereito
aos servizos complementarios gratuítos (transporte e comedor).

2. Os percorridos, paradas, horas de saída das cabeceiras de ruta e vehículos
autorizados están expostos no taboleiro de anuncios do centro. Cómpre indicar a
parada correcta ao formalizar a matrícula.

3. Todos os vehículos chegarán ao centro cunha antelación máxima de 10
minutos, nunca antes das 8:40 pola mañá e das 16:20 na tarde do luns.
No caso de que o servizo de transporte se efectuase antes da hora establecida e o
alumno/a perdese o autobús poderá solicitar un servizo de taxi, pedir a factura
correspondente e entregala na dirección á súa chegada ao centro.

4. A viaxe de persoas alleas nos vehículos escolares non está permitida.
5. Cada escolar disporá da súa propia praza ou asento. Non poderán viaxar

persoas de pé nin dúas persoas por asento.
6. O transportista non ten capacidade para crear, modificar ou suprimir paradas,

itinerarios ou horarios. Para solicitar unha nova parada ou a modificación dun
itinerario, hai que poñerse en contacto coa dirección do centro.

7. Calquera alteración ou deficiencia que se produza debe ser comunicada á dirección
do centro.

8. O transporte escolar é unha actividade relacionada co centro, polo que calquera
falta cometida por un alumno/a contraria ás normas de convivencia será corrixida
de acordo co establecido nas Normas de Organización e Funcionamento.

9. O alumnado de ensinanzas non obrigatorias (BAC, CF e ADULTOS) poderá usar
o transporte escolar sempre que queden prazas libres nos autobuses, para o
que cómpre solicitalo no impreso correspondente. No caso de non haber prazas
suficientes, adxudicaranse mediante sorteo.

Información sobre o COMEDOR ESCOLAR

1. O alumnado que solicite comedor escolar deberá indicalo no impreso de matrícula.
2. O consello escolar publicará antes do comezo do curso a listaxe de admitidos, que

resultará de aplicar os criterios decididos pola Consellaría de Educación.
3. O alumnado admitido deberá entregar cuberta a folla de autoliquidación de prezos,

da que resultará a taxa que deberá aboar (entre 0 € e 4,50 €).
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