
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA – Curso 2015/2016 

  4º curso de ESO  

 IES Perdouro    Matricúlase por 1ª vez no centro:   �SI    �NON Repite Curso:  �SI     �NON 
 

Alumno/a: 
1º Apelido: 2º Apelido: Nome: �DNI   �DocUE   �NIE   �Pasap 

   
Núm: 

Tlfno. Móbil: Correo electrónico: 

  

Persoa ou persoas que exercen a titoría legal do alumno ou alumna: 

�Pais   �Pai   �Nai   �Alumno/a �Outro. Relación co alumno/a: 

Datos do pai, nai e/ou titor legal: 
Pai: 1º Apelido: 2º Apelido: Nome: �DNI  �DocUE  �NIE  �Pasap Teléfono móbil: 

   Núm:  

Nai: 1º Apelido: 2º Apelido: Nome: �DNI  �DocUE  �NIE  �Pasap Teléfono móbil: 

   Núm:  

Outro titor/a: 1º Apelido: 2º Apelido: Nome: �DNI  �DocUE  �NIE  �Pasap Teléfono móbil: 

   Núm:  

Documentación que aporta: 

□ Anexo de datos persoais asinado  □* Fotocopia do libro de familia 

□ Comprobante do ingreso do importe do seguro escolar.  □* Fotocopia da Tarxeta Sanitaria do Alumno ou Alumna 

□ Dúas fotografías tamaño de carné 
 □* Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social ou da comunicación do número de 

afiliación a Seguridade Social (NUSS) do alumno/a. 

□* Fotocopia do documento de identidade (DNI, NIE, pasap...)  □* Certificación académica 

   * Só para alumnos que proceden doutro centro 

Materias opcionais e optativas: 

Ensin. de Relixión:    � Católica   � Atenc. educativa    � Outras confes. (indicar: evanxélica, islámica, xudía, ...): ..............................   � Hist. e Cult. das Relix. 

Primeira lingua estranxeira:               � Inglés                      � Francés 

� Matemáticas A (carácter terminal)*       � Matemáticas B (carácter propedéutico)* 
* Para impartir as matemáticas A precisase un mínimo de 10 alumnos. De 
impartir unha soa opción, será a B, orientada á continuación de estudos. 

 

Das seguintes,  

1º) Marca co nº1 unha única materia de cada columna incluíndo  as ensombrecidas 

2º) Marca co nº2 unha única materia de cada columna excluíndo as ensombrecidas. 

Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 
    

� Física e Química � Bioloxía e Xeoloxía � Informática � Tecnoloxía 

� Música � Educación Plástica e Visual � Francés � Latín 

� Cultura Clásica2 � Informática � Bioloxía e Xeoloxía � Física e Química 
Estas materias requiren un grupo mínimo de 10 alumnos para poder ser impartidas (2) Non poderán cursarse se foron cursadas en 3º 

Autorización do uso da imaxe do alumno/a para a divulgación de actividades escolares: 

� AUTORIZO  � NON AUTORIZO ao IES Perdouro para que a imaxe do alumno ou alumna poida aparecer no material gráfico e audiovisual que se difunda desde o 

centro escolar a través dos recursos educativos en liña, páxinas web, revistas e outras publicacións deste. Os recursos educativos mencionados son de carácter 
universal, gratuíto e aberto, e están suxeitos exclusivamente a un uso educativo e non comercial. As accións, os produtos e as utilidades derivadas da súa utilización 
non poderán, en consecuencia, xerar tipo de lucro ningún. Así mesmo, a autorización conleva o consentimento para que, dada a natureza e o obxecto dos recursos 
educativos a que nos estamos a referir, a imaxe do alumno ou alumna poida ser cedida a terceiros (sempre que a referida cesión se axuste ás condicións expresadas 
no parágrafo anterior) incluída a prensa escrita, dixital ou audiovisual, co único fin de difundir e divulgar as actividades escolares. 

Solicitude, sinatura e rexistro: 
De conformidade co establecido pola Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 12 de marzo de 2013, pola que se regula o 
procedemento da admisión de alumnado en educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria e bacharelato en centros sostidos con fondos públicos, SOLICITO a 
matrícula no centro educativo para o curso escolar, ensinanza e nivel que se detallan no encabezado e coas opcións que indico. 
 

Fágome responsable da veracidade dos datos recollidos nesta solicitude e 
comprométome a comunicar calquera cambio relevante nos datos persoais e familiares. 

 Data de entrada: 

Burela, a ........... de ................................. de 2015   

Sinatura dos pais, titor legal ou alumno/a maior de idade: 

 

 

 

 

(selo do centro) 
Asinado.: ................................................................................................   

Sr. Director do IES Perdouro 
 


