
MATRÍCULA DE 1º DE BACHARELATO
DATOS DO ALUMNADO

Nome Apelidos DOI
Email Tlf.
Data nacemento Lugar País
Rúa Portal Piso
Localidade Concello CP
Repite curso:     SI      NO Centro onde cursou o ano anterior:

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (proxenitora, titora, acolledora)
Nome Apelidos
DOI Tlf. fixo Tlf. móbil
Correo electrónico
Rúa Portal Piso
Localidade Concello CP

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna)
Nome Apelidos
DOI Tlf. fixo Tlf. móbil

DATOS DA OUTRA PERSOA PROXENITORA
Nome Apelidos
DOI Tlf. fixo Tlf. móbil
Correo electrónico
Rúa Portal Piso
Localidade Concello CP

BACHARELATO  1º
Solicita exención de galego  SI  NON ***A cubrir polo centro***

Outra exención Taxas Seguro Escolar

 SI  NON

MMATERIASATERIAS

Comúns
Lingua  Galega  e  Literatura,  Lingua  Castelá  e  Literatura,  1ª  Lingua  estranxeira  Inglés,
Filosofía, Educación Física.

Modalidade

CIENCIAS HUMANIDADES CC SOCIAIS

Obrigatorias Matemáticas I Latín I
Matemáticas aplicadas ás 
Ciencias Sociais I

Específicas da 
modalidade

Cursaranse 2.
Marcar de 1 a 4 por orde de

preferencia

Cursaranse 2.
Marcar de 1 a 5 por orde de preferencia

Bioloxía, Xeoloxía e 
Ciencias Ambientais

Grego I
Economía

Física e Química Historia do Mundo Contemporáneo
Debuxo Técnico I Literatura Universal
Tecnoloxía e 
Enxeñería I

* Matemáticas Aplicadas ás CC Sociais I / Latín I
* A obrigatoria da modalidade non escollida



Optativas

Elixir unha opción

Relixión Disposición do centro
Cursarase UNHA materia das seguintes.

Indicar orde de preferencia.
Anatomía Aplicada Cultura Científica
Antropoloxía 2ª Lingua Estranxeira Francés
Literatura  Galega  do  século  XX  e  a
Actualidade

Tecnoloxías  da  Información  e
Comunicación I

Outra Específica da modalidade non cursada. 
Indique cal:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia ou entidade á que se dirixe esta solicitude
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.
Persoas destinatarias 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 de protección de datos e máis información: : https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
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
Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a 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.
245, do 26 de decembro de 2012).
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).

SINATURA DA PERSOA PROXENITORA OU REPRESENTANTE LEGAL

En A Coruña, a____de____________de________


