
 

DATOS DO ALUMNO/A 

Apelidos e nome 

 

 

D.N.I. NSS(Nº Seguridade Social) 

 

DATOS DE NACEMENTO 

Sexo 

□ M      □ F   

Data 

......../......../........... 

País 

 

Nacionalidade Concello Lugar 

 

DATOS FAMILIARES 

Rúa, nº / Lugar,nº 

 

 

C.P. Parroquia Concello Teléfono fixo: 

 

 

Apelidos e nome do pai Telf. móbil: 

 

Data de nacemento: 

 

DNI: 

Apelidos e nome da nai 

 

 

Telf. móbil: 

 

Data de nacemento: 

 

DNI: 

Apelidos e nome do titor/a legal (só menores) 

 

 

Telf. móbil: 

 

Relación co alumno/a: 

 

DNI: 

Número de teléfono móbil para notificacións de “abalarMóbil”  

 

CENTRO DE PROCEDENCIA 

Nome do Centro 

 

Concello Provincia 

 

MATERIAS DAS QUE SE MATRICULA 

Materias comúns 
Materias alternativas 

( Indicar cun  X ) 
Unha optativa 

(Numerar por orde de preferencia) 

Bioloxía e Xeoloxía 
Educación física 
Educación Plástica, Visual e Audi. 
Física e Química 
Lingua castelá e literatura 

Lingua galega e literatura 
Música 
Tecnoloxía 
Xeografía e Historia 

1ª lingua 
estranxeira 

Elixir 
 

□ 2ª Lingua estranxeira francés 

□ 2ª Lingua estranxeira inglés 

□ 2ª Lingua estranxeira portugués 

□ Cultura Clásica 

             

 

□ Inglés 

□ Francés 

 

 
□ Relixión  
□ Valores Étic. 

Opción de Matemáticas 
 

□ Orientadas ás ensinanzas académicas 

□ Orientadas ás ensinanzas aplicadas 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ESCOLARIZACIÓN 

3º DE ESO 

 CURSO 2015-2016 
 

 

Instituto de Educación Secundaria 

 ALFREDO BRAÑAS 
CARBALLO 

http://www.google.es/url?url=http://www.edu.xunta.es/centros/iesalfredobranas/aulavirtual/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qKe7U96kA-WY0AWI6oGgCg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHsk-5BzrWSk6T80enzO3X13GLZSg
http://www.google.es/url?url=http://www.edu.xunta.es/centros/iesalfredobranas/aulavirtual/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qKe7U96kA-WY0AWI6oGgCg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHsk-5BzrWSk6T80enzO3X13GLZSg
http://www.google.es/url?url=http://www.edu.xunta.es/centros/iesalfredobranas/aulavirtual/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qKe7U96kA-WY0AWI6oGgCg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHsk-5BzrWSk6T80enzO3X13GLZSg


 

TRANSPORTE ESCOLAR 
Empresa 
 

Liña Parada 
 

 

REPITE CURSO:  □ SI     □ NON 

 

MATERIAS PENDENTES:   
1º de ESO 2º de ESO 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 
Impreso da matrícula cuberto 
Autorización para o uso da imaxe do menor 
2 fotos tamaño carné (co nome e apelidos no reverso) 
Fotocopia do DNI do alumno/a 
No caso de que o alumno/a non dispoña de DNI: Fotocopia do Libro de Familia (páxinas dos pais e do alumno/a 
Resgardo bancario de ter feito o ingreso do seguro escolar: O importe so Seguro Escolar Obrigatorio é de 1,12€, que se 
deberá ingresar na conta que este instituto ten na entidade ABANCA con número ES67 2080 0093 6430 4000 3768 

 

OBSERVACIÓNS 
Deberán cumprimentarse todos os datos da solicitude en letra maiúscula con carácteres claros e lexíbeis 
A formalización da matrícula neste centro implica a aceptación do horario e grupo que corresponda  
A Primeira Lingua Estranxeira será a mesma durante toda a ESO 

CUMPRIMENTAR SÓ QUEN VAIA SOLICITAR TRANSPORTE ESCOLAR GRATUÍTO 
Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, de 23 de 
outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a 
consulta dos datos de identidade do solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas, só aos únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar. 

□ SI     □ NON 

 
Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, de conformidade co artigo 3 do Decreto 255/2008, de 23 de 
outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a 
consulta dos datos de identidade do solicitante no sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas, só aos únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar. 

□ SI     □ NON 

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

□ SI     □ NON 

  

 
Don/Dona_____________________________________________________________________________como 
interesado/representante, manifesta que os datos achegados son certos e solicita ser matriculado nas materias 
sinaladas. 

 
 
En Carballo, a __________de______________do 2015 
 
 
Cuño do Centro Sinatura do Alumno/a Sinatura do Pai/Nai/Titor Legal 
   
 
 

 


