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MATRÍCULA CURSO 2021-2022

DOCUMENTOS PARA FORMALIZAR A MATRICULA
 PARA  AS ENSINANZAS IMPARTIDAS NESTE IES

ALUMNADO DE NOVO INGRESO (que fai matrícula por primeira vez neste IES)

1- Cubrir o impreso de matrícula e outros documentos que irán dentro dun sobre (*).
2- Dúas fotografías: unha có nome e apelidos ao dorso e outra para a tarxeta escolar (*)
3- O alumnado maior de 14 anos copia do DNI actualizado. Os menores desta idade que xa o teñan
preferible tamén que o presenten. Os que non están en posesión do documento, traer copia  da folla
do libro de familia onde están inscritos.
4- Certificación académica oficial, expedida polo centro de procedencia, na que conste a decisión
de  promoción  para  o  curso  seguinte  (NON SERÁ  VÁLIDO  O  BOLETÍN  DE
CUALIFICACIÓNS) polo que o alumnado deberá solicitar a dita certificación con antelación no
seu centro.
O alumnado dos centros adscritos a este IES (Cº Belén, Ludy e Recimil) que solicitaron reserva para
1º ESO, sempre que o seu centro se encargue de remitir os documentos que acrediten a promoción,
non terán que presentala.
5- Pago de seguro escolar obrigatorio (cantidade 1,12 €). Están exentos o alumnado de 1º e 2º
de ESO e os maiores de 28 anos.
O  PAGAMENTO  DO  SEGURO  ESCOLAR  TERÁ  QUE  SER   MEDIANTE
TRASNFERENCIA BANCARIA.  O xustificante  deberá  presentarse  xunto cos
outros documentos da matrícula.

Nº CONTA:   ES71  0049  4918  4324  1300  0804  (Banco Santander)

ALUMNADO DESTE CENTRO (que xa estivo matriculado en anos anteriores)

1- Cubrir o impreso de matrícula e outros documentos que irán dentro dun sobre (*).
2- Unha fotografía tamaño carné có nome e apelidos ao dorso.
3-Tarxeta escolar do ano anterior para actualizar. Se houbese  que facer unha nova (por extravío,
deterioro, etc...) traer outra fotografía para pegar na nova tarxeta.
4 - Pago de seguro escolar obrigatorio (cantidade 1,12 €). Están exentos o alumnado de 1º e
2º de ESO e os maiores de 28 anos.
O  PAGAMENTO  DO  SEGURO  ESCOLAR  TERÁ  QUE  SER   MEDIANTE
TRASNFERENCIA BANCARIA.  O xustificante  deberá  presentarse  xunto cos
outros documentos da matrícula.
 

 Nº CONTA:  ES71  0049  4918  4324  1300  0804 (Banco Santander)  

(*) Os impresos para formalizar a matrícula , estarán a disposición do alumnado na Conserxaría do
centro e algúns poderán descargarse da páxina web (http://www.iesconcepcionarenal.es).1
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