INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA – CURSO 2019/2020
PRAZO:



Alumnado que supere todas as materias en xuño: do 25 de xuño ao 10 de xullo en
horario de 09:00 a 13:30 h.



Alumnado con materias pendentes para setembro:


4 de setembro de 17:00 a 19:00 h.



Do 4 ao 10 de setembro de 09:00 a 14:00 h.

Prégase ao alumnado con materias pendentes para setembro, que formalice a
matrícula preferiblemente os días 4, 5 e 6 de setembro para facilitar a
organización do vindeiro curso académico. Grazas.

DOCUMENTACIÓN que debe achegar o alumnado:
ALUMNADO QUE SE MATRICULA NESTE CENTRO POR PRIMEIRA VEZ
1. Impreso de matrícula debidamente cuberto. O impreso consta de dúas páxinas que haberá
que cubrir, asinar e entregar na Oficina do centro.
2. Fotocopia da páxina do Libro de Familia referente ao alumnado.
3. Fotocopia do DNI do alumnado (se non o tivese deberá entregalo en canto o teña).
4. Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social.
5. No caso de separación ou divorcio deberán achegar unha copia da sentenza e/ou convenio
regulador.
6. Certificado de notas expedido polo colexio de procedencia ou o boletín de notas.
7. Informe do médico de familia (NON É NECESARIO QUE SEXA UN CERTIFICADO MÉDICO
OFICIAL).
8. Ficha de datos persoais debidamente cuberta e coa fotografía pegada no lugar
correspondente.
9. 3 fotografías tamaño carnet: unha delas deberá ir pegada na ficha de datos persoais e as
outras dúas soltas e co nome completo por detrás.

IMPORTANTE: Modificación datos persoais
Se ao longo do curso houbera algunha modificación dos datos persoais (enderezo, nº
teléfono, situación familiar, renovación DNI, etc.) do alumnado, e/ou persoas a cargo,
deberase comunicar no centro o antes posible.

Transporte: se nas paradas que se inclúen na folla do transporte non aparecera a correspondente
ao alumnado, deberase indicar no impreso o nome da parada e a liña de transporte á que
corresponde, para despois poder incluíla na ruta axeitada.

Seguro Escolar
O alumnado de 3º e 4º de ESO e o de Bacharelato aboará a taxa correspondente ao Seguro Escolar
Obrigatorio (1,12 €) na oficina do Centro no momento de realizar a matrícula.

