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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA NA ESO CURSO 20 - 20 
 
 
 

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME DNI SEXO TELÉFONO 

DATA NACEMENTO LUGAR NACIONALIDADE CORREO ELECTRÓNICO 

APELIDOS E NOME DO PROXENITOR DNI TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

APELIDOS E NOME DA PROXENITORA DNI TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

APELIDOS E NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DNI TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

ENDEREZO CÓDIGO POSTAL LOCALIDADE 

De conformidade co establecido no capítulo V da Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o 
procedemento de admisión de alumnado en educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria e bacharelato en centros sostidos con fondos públicos, SOLICITO a 
MATRÍCULA no centro para o nivel e curso que a continuación se detallan: 

 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

-Bioloxía e Xeoloxía 

-Xeografía e Historia 

-L. castelá e Literatura 

-L. galega e Literatura 

-Matemáticas 

-Educación física 

-Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual 

-Inglés 

-Francés 

-Física e Química 

-Xeografía e Historia 

-L. castelá e Literatura 

-L. galega e Literatura 

-Matemáticas 

-Educación física 

-Música 

-Tecnoloxía 

-Inglés 

-Francés 

-Bioloxía e Xeoloxía 

-Física e Química 

-Xeografía e Historia 

-L. castelá e Literatura 

-L. galega e Literatura 

-Educación Plástica, Visual e 

Audiovisual 

-Educación física 

-Música 

-Tecnoloxía 

-Inglés 

       Ens. Académicas      Ens. Aplicadas 

-Xeografía e Historia 

-L. castelá e Literatura 

-L. galega e Literatura 

-Matemáticas Académicas 

-Inglés 

-Educación física 

-Xeografía e Historia 

-L. castelá e Literatura 

-L. galega e Literatura 

-Matemáticas Aplicadas 

-Inglés 

-Educación física 

1º Lingua 

estranxeira 

      Inglés 

      Francés 

2º Lingua 

estranxeira 

      Francés 

      Inglés 

 
Elixir 1 

      Matemáticas Académicas 

      Matemáticas Aplicadas 

Elixir 1 de cada columna Elixir 1 de cada columna 

     Economía  

     Bioloxía e 

Xeoloxía                                             

     Física e 

Química 

     Latín 

     Iniciación á 

actividade 

emprendedora 

e empresarial 

      

     Tecnoloxía 

     Ciencias 

aplicadas á 

actividade 

Profesional 

Elixir 1 

      Mindfulnes 

      Obradoiro musical 

      Inglés comunicativo 

Elixir 1 

      Oratoria 

      Xadrez 

      Hábitos de vida saudable 

Elixir 1 

      Cultura Clásica 

      Francés 

Elixir 2 

     Ed. Plástica Visual e Audiovisual              TIC  

      Francés                                                      Filosofía 

     Cultura Científica                                         Música   

 

Elixir 1 

      Relixión 

      Valores Éticos 

Elixir 1 

      Relixión 

      Valores Éticos 

Elixir 1 

      Relixión 

      Valores Éticos 

Elixir 1 

      Relixión 

      Valores Éticos 



SOLICITA COMEDOR      NON   SI 

 

Indicar alerxias ou intolerancias alimentarias (Indicar) 
 Debe achegar certificado médico 
 

Dias que come  (Indicar os días que come si só son algúns)        Todos          Luns           Martes             Mércores              Xoves            Venres 

SOLICITA TRANSPORTE ESCOLAR                NON            SI Parada: 

 

SITUACIÓN FAMILIAR    En caso de separación ou divorcio 

Deberá aportar a documentación 

Garda e custodia 

      Compartida                Nai                Pai 

Patria Potestade 

          Compartida              Nai               Pai 

 

AUTORIZACIÓNS:   

      SI 
       NON 

AUTORIZO a presenza da imaxe da/o miña filla/o en soporte dixital na páxina web do centro e en publicacións do centro para 
fins non lucrativos. 

       SI 
       NON 

AUTORIZO para que a/o miña filla/o asista a calquera actividade que se realice fóra do centro en horario lectivo organizada polos 
Departamentos didácticos. Estas actividades terán un custo mínimo de 1 euro se hai que desprazarse en autobús. 

       SI 

       NON 

AUTORIZO a/o miña filla/o para que baixe só na parada o transporte escolar. En caso de non autorizar fágome responsable de 
recollelo. En caso de non estar, recollereino/a nas dependencias da empresa que realiza o transporte. 

En cumprimento da Instrución conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección de Centros e Recursos Humanos, 

Autorizo a miña filla/o a saír do centro no horario previsto ao remate da xornada escolar eximindo á Consellería de calquera 
responsabilidade por danos ou lesións. 

Non autorizo a miña filla/o a saír só do centro no horario previsto ao remate da xornada escolar e fágome responsable de recollelo nun 
período non superior a 5 minutos da hora de saída. 

Autorizo ás seguintes persoas a recoller a miña filla/o ao remate da xornada escolar, ou durante a mesma: (achegar fotocopia do DNI) 

.................................................................................................................DNI........................................ Tfn.............................................. 

.................................................................................................................DNI........................................  Tfn............................................. 

................................................................................................................ DNI........................................  Tfn............................................. 

 

SI               

NON 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa 
Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de Xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta de datos de 
identidade no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións públicas, só aos únicos efectos de optar ao 
servizo de transporte escolar. 

SI              

NON 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa 
Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de Xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta de datos de residencia 
no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións públicas, só aos únicos efectos de optar ao servizo de 
transporte escolar. 

SI     

NON 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 6 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, a lle solicitar á 
Axencia Estatal da Administración Tributaria información de natureza tributaria, só aos únicos efectos de optar ao servizo de transporte escolar. 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
 

ALUMNADO NOVO ALUMNADO DO CENTRO 

- Boletín de cualificacións ou certificación académica. 

- Tres fotografías tamaño carné co nome, apelidos e curso por detrás. 

- Fotocopia do DNI ou pasaporte (lémbrase que é obrigatorio ter DNI para o 
alumnado que teña cumpridos os 14 anos segundo o RD 196/1976 de 5 de 
Febreiro). 

- Fotocopia do DNI ou pasaporte de pai e nai do alumno 

- Sentencia no caso de separación ou divorcio 

- Dúas fotografías tamaño carné co nome, apelidos e curso por detrás. 

- Fotocopia do DNI ou pasaporte (lémbrase que é obrigatorio ter DNI para o 
alumnado que teña cumpridos os 14 anos segundo o RD 196/1976 de 5 de 
Febreiro). 

- Sentencia no caso de separación ou divorcio ( si non a achegou antes) 

1º e 2º da ESO 3º e 4º da ESO 

Fotocopia da tarxeta da seguridade social por ambos lados. Pago en efectivo de 1,12 euros en concepto de Seguro Escolar obrigatorio. 

de 20 de , 

Lugar e data 

SINATURA DOS  PROXENITORES  OU REPRESENTANTE LEGAL   



 


