
Servizos complementarios 
(1) Só para o alumnado que fai uso do transporte escolar.
(2) Só o alumnado que viva fóra da vila de Celanova

 REPITE?    SI      NON 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e O.U., de conformidade co artigo 2 do Decreto 
255/2008, do 23 de outubro, e ca Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade do 
solicitante no Sistema de Verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas, para os únicos efectos de optar aos servizos complementarios de 
comedor e/ou transporte escolar. 

SI    NON  (Neste caso achegarase a documentación correspondente) 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e O.U., de conformidade co artigo 3 do Decreto 
255/2008, do 23 de outubro, e ca Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de residencia do 
solicitante no Sistema de Verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e 
Admón.Públicas, para os únicos efectos de optar aos servizos complementarios de comedor 
e/ou transporte escolar. 

SI     NON   (Neste caso achegarase a documentación correspondente) 

Autorizo á Consellería de Cultura, Educación e O.U., de conformidade co artigo 6 da Lei 
11/2007, do 22 de xullo, a lle solicitar á Axencia Estatal de Administración Tributaria 
información de natureza tributaria, para os únicos efectos de optar aos servizos 
complementarios de comedor e/ou transporte escolar. 

SI     NON    (Neste caso achegarase a documentación correspondente 

En _________________, a _____ de _______________ de 2022 

O Pai/nai/titor/a responsable: 

Asdo: ___________________________________________ 

ALUMNO OU ALUMNA 
APELIDOS 

NOME 

DNI/PASAPORTE 

Nº SEG SOCIAL 

DATA NACEMENTO 

CONCELLO 

TELÉFONO MÓBIL 

PAI 
APELIDOS E NOME 

DNI 

TELÉFONO MÓBIL 

NAI 
APELIDOS E NOME 

DNI 

TELÉFONO MÓBIL 

ENDEREZO FAMILIAR 
RÚA, Ñº, PISO… 

CONCELLO 

CÓDIGO POSTAL 

TELÉFONO FIXO 

TRONCAIS XERAIS 

ELIXIR 1 
1ª Lingua estranxeira INGLÉS 

1ª Lingua estranxeira FRANCÉS 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA 

MATEMÁTICAS 

LC AUTONÓMICA E OUTRAS 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

ESPECÍFICAS 

EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 

TECNOLOXÍA E COMPETENCIA DIXITAL 

ELIXIR 1 
2ª Lingua estranxeira INGLÉS 

2ª Lingua estranxeira FRANCÉS 

ELIXIR 1 
RELIXIÓN CATÓLICA 

PROXECTO COMPETENCIAL 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRÍCULA 
• Fotocopia do DNI, no seu defecto fotocopia do libro de familia
• Fotocopia da tarxeta sanitaria
• Regulamento de uso de teléfonos móbiles e doutros

dispositivos electrónicos

Autorizo ao IES Celanova Celso Emilio Ferreiro á publicación da imaxe do meu fillo/a na páxina 
web do centro, revista, blogs educativos, boletíns de información ás familias, taboleiros e redes 
sociais do centro, sémpre que estas se cincunscriban a un uso pedagóxico, non comercial e 
non xeren ningún tipo de lucro. Descargo ao centro de toda responsabilidade en relación co 
uso que o meu fillo/a ou calquera outro poida facer das mesmas, e que estas nunca poderán 
afectar a terceiros impoñéndose unha especial cautela en relación coa súa posterior 
divulgación noutros medios e redes sociais, sendo responsabilidade da persoa que as obtivo 
a súa correcta utilización (Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos 
persoais e garantía dos dereitos dixitais). 

SI      NON   (Neste caso achegarase a documentación correspondente

FARÁ USO DOS SEGUINTES 
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: 

COMEDOR ESCOLAR SI NON 
TRANSPORTE ESCOLAR SI NON 
LUGAR DE PARADA DO 

AUTOBÚS 
(ESPECIFICAR) 

 Poderá facer uso do servizo de comedor escolar todo o
alumnado do centro, independentemente do uso do
transporte escolar e sempre que queden prazas
dispoñibles (abonando a prezo correspondente, se é o
caso).

 O servizo de transporte escolar é só para uso do alumnado
que viva fóra da vila de Celanova.

1º ESO 
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