
ES VALLE INCLÁN 
Gran Vía de Montero Ríos S/N 
36001 PONTEVEDRA 
986 866 448 –  986 868 081 

  ies.valle.inclan@edu.xunta.gal   

 

 

Os impresos de matrícula e autorizacións deben estar cubertos na súa totalidade 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR XUNTO CO IMPRESO DE MATRÍCULA: 

▶ DNI: 

 Orixinal e copia do DNI/NIE (en vigor) da/o  alumna/o. No caso de non ter DNI/NIE, presentarase 

orixinal e copia completa do Libro de familia. 

 Orixinal e copia do DNI/NIE da nai/pai/titor legal do/a alumno/a. 

▶ FOTOGRAFÍAS: 2 fotografías  actualizadas da/o alumna/o, tamaño carné, co nome e apelidos ao dorso.  

▶ TARXETA SANITARIA: Orixinal e copia da tarxeta sanitaria da/o alumna/o.  

▶ CERTIFICACIÓN ESTUDOS: Certifícado  oficial completo dos estudos realizados. Só para o alumnado de 

novo ingreso no Centro 

 

▶ SEPARACIÓN, DIVORCIO OU NULIDADE MATRIMONIAL:  Nestos casos é preciso aportar, agás que xa 

conste no expediente do/a alumno/a, orixinal e copia da documentación que acredite a dita 

situación (sentencia, convenio regulador, etc.), así como cubrir no sobre de matrícula, os datos 

(nome e DNI) de ambos os dous proxenitores 

 

CAMBIOS NOS DATOS DE MATRÍCULA: Os cambios que se produzan ao longo do curso nos datos  persoais  ou 

familiares do/a alumno/a (enderezo,   nº teléfono, etc…) comunicaranse nas oficinas do Centro 

 

 

OUTRA INFORMACIÓN DE INTERESE: 

 

▶ EXENCIÓN GALEGO: 

o Normativa: Orde o 10 de febreiro de 2014 (DOG do 19) 

o Prazo de solicitude: do 1 de setembro ao 5 de outubro.  

▶ VALIDACIÓN MATERIAS POR ESTUDOS PROFESIONAIS DE MÚSICA/DANZA: 

o Normativa:  Orde do 7 de xullo de 2010 (DOG do 15) e Resolución do 11 de maio de 2018. Da 

Dirección Xeral de Educación e F.P. e Innovación Educativa (DOG do 22). 

o Prazo presentación: mes de setembro. 

▶ ANPA (asociación de nais/país do alumnado do IES Valle Inclán): Inscrición VOLUNTARIA 

o Facer o ingreso da cota anual, de 15 € por alumna/o, no número de conta da ANPA: 

ABANCA (ES27 -2080– 5406 – 80 – 3040105005) 

o  Depositar o impreso xunto co xustificante do pagamento, na caixa de correo da ANPA, que se atopa na 

Conserxería do Centro. 

 

Os impresos para solicitar a exención de Galego, Validación materias por estudos de música/danza e ANPA están a 

disposición dos/as interesados/as nas oficinas do Centro 

1º ESO 


