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Por temas de hixiene, recordamos que ten que vir con máscara ao centro e recomendamos que 

traian un bolígrafo azul para cubrir algunha información no anexo e na folla do centro. 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA A MATRICULACIÓN EN 1º 

CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 

As persoas con adxudicación de praza neste centro educativo teñen dúas opcións para 

matricularse: 

1. ENTREGAR PRESENCIALMENTE a seguinte DOCUMENTACIÓN1 na secretaría do 

centro:  

a. DNI do solicitante (o anverso e reverso deberán aparecer na mesma cara do folio): 

orixinal e fotocopia. 

b. DNI do/s proxenitor/es no caso dos solicitantes que sexan menores de idade (o 

anverso e reverso, na mesma cara do folio): fotocopia de cada un deles. 

c. Libro de familia (para o alumnado menor de idade): fotocopia da folla dos 

proxenitores e a do propio alumnado. 

d. Tarxeta sanitaria: fotocopia. 

e. No caso de separación ou divorcio, a aceptación da praza e a folla de matrícula do 

centro deberán vir asinadas polos pais do alumnado agás situacións de violencia de 

xénero ou no caso de que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo 

a unha delas. Nestes casos, deberán presentar a resolución xudicial correspondente 

para o seu cotexo. 

f. Certificado académico segundo o requisito de acceso ao ciclo formativo solicitado 

(orixinal e fotocopia). 

g. O alumnado estranxeiro deberá entregar a credencial definitiva de homologación 

ou a solicitude de inscrición condicional. 

h. As persoas con discapacidade que opten ás prazas reservadas deberán presentar o 

certificado acreditativo de discapacidade só no caso de non ter sido expedido por 

organismos dependentes da Xunta de Galicia ou cando non se dea o consentimento 

para a súa consulta (orixinal e fotocopia). 

i. Impreso de solicitude (poderán obtela no seguinte ligazón: 

http://www.edu.xunta.es/fp ou na secretaría do centro).  

i. Deberá vir asinado polo solicitante e, no caso de ser menor de idade, por un 

dos proxenitores ou representante legal. 

ii. No caso de separación ou divorcio, deberá vir asinado polos dous 

proxenitores ou representantes legais. 

iii. No caso de que a solicitude a entregue unha persoa autorizada, deberá 

entregarse a correspondente autorización do solicitante e a fotocopia do 

DNI/NIE ou pasaporte da persoa autorizada. 

 
1 Se esta documentación xa foi entregada na secretaría do centro de xeito presencial NON É 

NECESARIO VOLVER A ENTREGALO. 
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j. Folla de matrícula do centro que deberá vir asinada como se indica no punto 

anterior.  

k. Xustificante do pagamento do seguro escolar (obrigatorio para os menores de 28 de 

idade a data de 31 de decembro do ano en curso). Este xustificante poderá ser 

entregado presencialmente ou no enderezo electrónico 

(secretaria@fillasdemariainmaculadavigo.org) indicando no asunto o curso e os 

dous apelidos e nome do alumnado (Exemplo: 1 AC/APSD/HB/MC – “apelidos e 

nome”).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Empregar o servizo de RESERVA da praza, a través da aplicación informática de ciclos 

admisión (a documentación indicada no punto 1 poderá ser entregada en setembro de xeito 

presencial). Na web de formación profesional pode atopar como realizalo. 

 

INFORMACIÓN DE INTERESE:  

❖ A listaxe de materiais e libros de texto atópase nesta páxina web. 

❖ O alumnado pode solicitar unha BOLSA do Ministerio de Educación e Formación Profesional 

para estes estudos na seguinte ligazón: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-

ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html (nos cursos anteriores, os 

prazos comezaron en agosto e remataron a principios de outubro). 

❖ Esta secretaria permanecerá pechada no mes de agosto. Calquera documentación que precise 

poderá solicitala antes do 1 de agosto ou a partir do 1 de setembro. 

Entidade: //ABANCA 

Titular: RELIGIOSAS DE MARÍA INMACULADA - CASA DE VIGO 

Conta bancaria: ES52 2080 5141 3630 0007 0989 

Importe: 1.12 € 
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FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DE 1º CICLO - CURSO 2021/2022 
 

(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 (RODEAR 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 

 

 

mailto:cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es

	Matriculación documentación 1º curso 2122
	Folla matrícula 2122 1º CURSO

