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FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DE 1º CICLO - CURSO 2020/2021 
 

(Pór unha “x” onde corresponda) 

 1º curso do CFGM de Actividades comerciais 

 1º curso do CFGM de Atención a persoas en situación de dependencia 

 1º curso do CFGS de Hixiene bucodental 

 1º curso do CFGS de Mediación comunicativa 

 

1. DATOS PERSOAIS DO ALUMNO OU DA ALUMNA: (letra en maiúscula) 

Apelidos:  

 

Nome:   

  

Lugar de nacemento:    

 

Data de nacemento:  

  

Provincia de nacemento:   

 

País:   

  

Nacionalidade:    

 

DNI/NIE:   

  

Enderezo completo: 

(nome da rúa, portal e andar)    

 

  

  

Concello:    

 

Código Postal:  

  

Teléfono do/a alumno/a   

 

Teléfono fixo:  

 

Teléfono de urxencia:   

 
Nº da Seguridade 

Social:  

  

Correo 

electrónico    

 

Idade:  

2. DATOS DOS PROXENITORES OU TITORES LEGAIS (para o alumnado menor de idade): 

   a) Datos dun proxenitor ou titor/a legal:      

Apelidos:     

 

Nome:   

  

Correo electrónico:    

 

DNI/NIE:  

  

Teléfono de traballo:    

 

Teléfono móbil:  

  

   b) Datos doutro proxenitor ou titor/a legal:    
  

Apelidos:     
 

Nome:  
 

  

Correo electrónico:    

 

DNI/NIE:  

  

Teléfono do traballo:   

 

 Teléfono móbil: 
 

  

 

3. Información respecto a saúde do alumno ou da alumna que sexa de interese para o centro educativo: 

 

 

 

4. Manifesto como alumno ou alumna (no caso de ser maior de idade) e/ou como pai, nai ou titor/a 

responsable do alumno/a, no caso de alumnado menor de idade: (segue na seguinte folla) 
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1. Que coñezo e respecto o Carácter propio do Centro que define a súa identidade, o proxecto educativo e o 

Regulamento de Réxime Interno, que puidemos consultar na Secretaría do Centro e acepto o estilo de 

educación definido en ditos documentos. 

2. Que me comprometo a adoptar as medidas que sexan necesarias para asistir a clase con puntualidade; b) como 

pais/titores nos interesaremos: por coñecer e apoiar a evolución do proceso educativo de noso/a fillo/a; c) por 

estimular ao noso fillo/a para que leve a cabo as tarefas e actividades de estudo que se lle encomendan; d) 

participar nas entrevistas e reunións  ás que sexamos convocados polo Centro en relación co proceso educativo 

de noso fillo/a ou alumnado do que somos responsables; e) informar aos responsables do Centro que, en cada 

caso corresponda,  de aqueles aspectos da personalidade e circunstancias que afecten ou sexan relevantes para 

a súa formación e a  relación co Centro e os membros da comunidade educativa; f) respectar e facer respectar 

as normas de convivencia do Centro  así como respectar a todos os compoñentes da comunidade educativa. 

3. Que, salvo manifestación en contra e por escrito, acepto a participación nas actividades escolares 

complementarias propostas polo Centro para o conxunto do alumnado do seu grupo e/ou nivel dos que seremos 

informados. Estas visitas son actividades lectivas realizadas dentro ou fóra do recinto escolar, e están 

contempladas no Plan Xeral Anual do Centro. 

4. Que, os que subscriben o presente documento na súa calidade de alumno e/ou representantes legais do menor 

escolarizado no Centro, SI / NON (marcar o que proceda) autorizan ao Centro para que obteña e 

empregue imaxes e o nome do alumno ou da alumna, relacionadas coas actividades do Centro, nas 

publicacións de todo tipo que realice o Centro xa sexan impresas ou  formato dixital (axenda escolar, 

exposicións, páxina web do Centro, ...) mentres estea escolarizado neste centro educativo sempre que a dita 

difusión non comporte unha intromisión ilexítima na intimidade, honra ou reputación do menor ou sexa 

contraria aos seus intereses, todo isto nos termos establecidos no artigo nº 4 da Lei Orgánica 1/1996, de 

protección xurídica do menor e da lexislación vixente. 

5. Que os datos e a información que aportamos son veraces e completos, sen omitir datos relevantes ou datos que 

sexan necesarios ter en conta en relación coa incorporación ao Centro do noso fillo/a ou alumnado do que 

somos responsables.  

6. A persoa solicitante e/ou o/s seus pais ou titores legais, no caso de ser menor de idade, declara baixo a súa 

responsabilidade que son certos os datos que figuran na presente solicitude e dá o seu consentimento para que 

estes datos sexan tratados e poidan ser transmitidos polo centro educativo ás administracións públicas segundo 

a Lei 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de datos e o Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo 

e do Consello de 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de 

datos persoais e á libre circulación de datos e SOLICITA a matriculación neste Centro educativo. 

7. En cumprimento do disposto na normativa indicada no punto 6, o Centro infórmalle que os datos que se 

proporcionan a través deste formulario serán incorporados a un ficheiro responsabilidade do centro educativo 

Fillas de María Inmaculada con enderezo en Vázquez Varela, 57 en Vigo (Pontevedra) onde poderá exercitar 

o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Ao facilitar estes datos destes datos autoriza 

expresamente o tratamento e cesión dos mesmos á Consellería de Educación, a outros centros no caso de 

traslado e a terceiros cando sexa estritamente necesario para a xestión escolar do/a alumno/a e nas distintas 

actividades realizadas no centro.  

8. Outras manifestacións: 

Vigo, a __________  de _____________________ de 20___ 

 

 

 

 

 

 

Asdo: O pai do/a alumno/a 
(no caso do alumnado de menor idade) 

 

 

 

 

 

Asdo: A nai do/a alumno/a 
(no caso do alumnado de menor idade) 

 

 

 

 

 

Asdo: O/a alumno/a 
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