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MATRÍCULA                                                  3º ESO                                                CURSO 22/23 
DATOS DA/O ALUMNA/O SOLICITANTE 

NOME 

 

 

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI/NIE/PASAPORTE 

ENDEREZO 

 

 

LOCALIDADE 

C. POSTAL CONCELLO DATA DE NACEMENTO 

DATOS DO PAI, NAI, REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DO PAI (ou Representante 

legal) 

 

 

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI/NIE/PASAPORTE 

TELÉFONOS 

 

 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

NOME DA NAI (ou Representante 

legal) 

 

 

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI/NIE/PASAPORTE 

TELÉFONOS 

 

 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

NO CASO DE SEPARACIÓN DOS PROXENITORES INDIQUE A CUSTODIA DO/DA ALUMNO/A: 

                                                                                      O   PAI        O   NAI        O   COMPARTIDA 

PERSOAS DE CONTACTO EN CASO DE URXENCIA (distintas dos titores legais) 

APELIDOS E NOME RELACIÓN ALUMNO/A TELÉFONO/S 

   

   

   

AUTORIZADOS PARA A RECOLLIDA DO/DA ALUMNO/A DURANTE O PERÍODO LECTIVO 

APELIDOS E NOME RELACIÓN ALUMNO/A TELÉFONO/S 

   

   

   

AUTORIZACIÓN PARA A SAÍDA AO REMATAR AS CLASES LECTIVAS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E 

EXCURSIÓNS OU VISITAS CULTURAIS E/OU RECOLLIDA NAS PARADAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

ESTABLECIDAS  

   Autorizo ao meu fillo/a a saír no horario previsto só do colexio e/ou baixar só na parada de transporte escolar establecida, eximindo á 

Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que poidan sufrir os escolares.  

DATOS MÉDICOS E OUTRAS CUESTIÓNS PERSOAIS DE INTERESE 1 

 

 

 

 

 

 
1Achegar documentación acreditativa. 

ABALAR MÓBIL 

O centro emprega abalarMóbil como ferramenta de comunicación coas familias. 

Compre instalar a aplicación abalarMóbil e completar o rexistro, co fin de recibir a información relativa ao alumnado por  vía telemática. 

É imprescindible manter actualizados os números de teléfono en todo momento, polo tanto calquera cambio terá que ser comunicado na 

secretaría do centro. 

Só serán enviadas comunicacións por escrito cando non sexa posible facelo por vía telemática e a familia así o solicite. Neste caso 

marcar cun X:             Enviar correspondencia (non podo instalar abalarMóbil) 

 

SINATURA DO PAI, NAI OU REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

Lugar e data     …………………………………., ……………… de ………….……… de 2022 

 

 



SEGURO ESCOLAR 

O seguro escolar é obrigatorio para o alumnado que estea matriculado en 3º e 4º da ESO, Bacharelato e Formación Profesional, sempre 

que non supere os 28 anos de idade. A cota (1,12€) recádase polo centro para o seu posterior pago á Seguridade Social. 

A asistencia médica debida aos accidentes escolares farase con cargo a dito seguro e deberase acompañar do correspondente parte de 

accidente escolar.  

O usuario depositou no centro a cantidade de 1,12€ en concepto de pago do Seguro Escolar      SI         NON   (selo do centro) 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

Solicita uso do servizo de comedor escolar       

(En caso afirmativo deberá solicitar e cubrir o anexo II de autodeclaración)               O   SI        O   NON 

Solicita uso do transporte escolar 

                                                                                      O   SI        O   NON 

Nome da Parada 

 

LIBROS DE TEXTO 

O noso centro participa no Proxecto Edixgal, polo que a maior parte dos libros son dixitais e accesibles desde o ordenador que o centro 

cede a cada alumno/a. 

As familias só terán que adquirir o libro de Matemáticas (agás o alumnado do Programa de Diversificación Curricular – PDC) e os 

cadernos de exercicios de Inglés e de Francés (se se escolleu). 

AUTORIZACIÓN DE USO DA IMAXE DO/A ALUMNO/A 

D./Dª. (representante legal do/da alumno/a) ................................................................................      AUTORIZO         NON AUTORIZO                   

Ao centro IES Xograr Afonso Gómez de Sarria ao tratamento da imaxe do alumno ou alumna en relación coas actividades escolares e 

extraescolares promovidas polo centro e polos responsables e autoridades educativas na páxina web ou blogues do centro ou 

institucionais, revista escolar e en medios de comunicación durante este curso escolar. 

Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de servizos en nube: canal de 

Youtube e de Facebook do centro, blogues da biblioteca e dos distintos departamentos do IES; e autorizo a posible transferencia 

internacional de datos, derivada do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. 

Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste consentimento en calquera momento.  

 

OPCIÓNS DE MATRÍCULA 

Elixir unha: 
□ Relixión 

□ Proxecto Competencial 

Numerar por orde de 

preferencia do 1 ao 4: 

□ 2ª Lingua Estranxeira: Francés 

□ Cultura Clásica 

□ Educación Dixital 

□ Oratoria 

 

Autorizo a incorporación do alumno/a á Sección Bilingüe de Bioloxía e Xeoloxía:        SI        NON 

 
NOTA : As materias de opción deberán acadar o número mínimo legal de matrículas para poder ser impartidas. 

SINATURA DO PAI, NAI OU REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 

 

Lugar e data     …………………………………., ……………… de ………….……… de 2022 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

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

Finalidades do tratamento 
Xestionar o proceso de matriculación en ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación, nun centro docente sostido con fondos públicos. 

Lexitimación para o 

tratamento 

O cumprimento dunha misión en interese público, segundo a normativa xeral e sectorial referida en 

informacion-xeral-proteccion-datos, e demais regulación concordante. En particular resulta de aplicación a 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Destinatarios dos datos 

Os datos poderán ser comunicados, cando sexa estritamente necesario e conforme ao previsto na lexislación 

vixente, a outras administracións públicas competentes, incluídos Xulgados e Tribunais e poderán 

publicarse na páxinas web ou taboleiros de anuncios do centro ou na páxina web institucional da 

Consellería, a fin de dar a publicidade legalmente esixida aos distintos procedementos. 

Exercicio de dereitos 

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos 

seus datos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na 

normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en 

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 

Contacto delegado/a de 

protección de datos e 

información adicional 

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

 

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

