
 

CURSO 2020/21 INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA 

 

 O equipo directivo xunto co departamento de orientación ofrecerán a información precisa co 

fin de facilitar o proceso de matrícula.  

Unha vez formalizada a solicitude de matrícula e rematada a configuración dos grupos, non se 

permitirán cambios de materias nin de grupo, agás aqueles propostos polo departamento de 

orientación, sempre e cando a organización do centro o permita. 

 

PRAZOS PARA A FORMALIZACIÓN 

Matrícula ordinaria : ata o 10 de xullo do 2020 

Matrícula extraordinaria: ata o 10 de setembro de 2020.  

NON SE ADMITIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

A. DOCUMENTACIÓN XERAL 

 A.1. ALUMNADO DE NOVO INGRESO:  

1. 4 fotos tipo carné actualizadas co nome e apelidos no reverso.  
2.  Fotocopia do DNI, NIE ...  
3.  Fotocopia de todas as páxinas do libro de familia onde figuren anotacións.  
4.  No caso de non coincidir a situación familiar coa reflectida no libro de familia, 

achegarase documentación acreditativa das modificacións (sentenza xudicial de 
separación ou divorcio e/ou o convenio regulador ...). No caso de separación ou divorcio 
o proxenitor custodio informará á dirección do centro de cuestións relevantes como: a 
privación da patria potestade do proxenitor non custodio, prohibición de comunicación 
co/a fillo/a, limitacións na recollida no centro escolar ..  

5.  Certificación académica expedida polo centro de procedencia, co fin de xustificar ter 
superado o nivel anterior ao que se matricula.  

6.  Só para 1º e 2º ESO: Fotocopia da tarxeta sanitaria. 

A.2. ALUMNADO DO CENTRO  

1. 4 fotos tipo carné actualizadas  co nome e apelidos no reverso.  
2. Fotocopia do DNI, NIE .. (se non se presentou en cursos anteriores).  
3. No caso de cambios na situación familiar, documentación relacionada no apartado 
A.1.4. 
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B. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA  

B.1. SEGURO ESCOLAR 
1 O alumnado que se matricule en 3º, 4º da ESO , BACHARELATO  ou CC.FF. deberá 

aboar na conta número ES03 2080 0000 7230 4014 8276 de ABANCA , a 
cantidade de 1,12 € en concepto de SEGURO ESCOLAR, indicando o nome e apelidos 
do/a alumno/a que fai o ingreso. O xustificante de pagamento deberá presentarse co 
resto da documentación, no momento de formalizar a matrícula. 
 
B.2. EXENCIÓN LINGUA GALEGA No caso de proceder doutras comunidades autónomas 
ou dun país estranxeiro, o/a alumno/a poderá obter unha exención temporal da 
cualificación das probas de avaliación da materia de lingua galega. Comunicar na 
secretaría do centro, co fin de ser informados pola dirección do centro. 
 
 B.3. ENSINANZAS PROFESIONAIS DE MÚSICA E DE DANZA Dependendo do nivel de 
estudos, poden solicitar a validación de determinadas materias. Comunicar na 
secretaría do centro, co fin de ser informados pola dirección do centro. 
 
B.4. SÓ PARA ALUMNADO DE BACHARELATO Nos casos de cambio de modalidade ou 
itinerario, cambio de primeiro idioma, matrícula de materias de continuidade que 
precisan a materia de 1º curso e repetición de 2º curso, solicitar información á dirección 
do centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE. O centro emprega abalarMóbil como ferramenta de comunicación coas 
familias. É preciso instalar a app no móbil e completar o rexistro, co fin de recibir a 
información relativa ao alumnado vía telemática. As comunicacións esixidas polo 
Decreto 8/2015 polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, serán 
remitidas por correo postal ou por correo electrónico. Calquera cambio nos datos da 
matrícula, que suceda ao longo do curso (situación familiar, enderezo, teléfonos…), 
deberá ser comunicado á secretaría do centro coa maior celeridade posible. 
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