
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA NA 
ESCOLA INFANTIL  DE 

 pai / nai /  representante legal 
do neno/a

formaliza a matrícula da súa crianza e achega a seguinte documentación:

 Documento de acpetación de matrícula.
 Certificado médico do neno ou da nena.
 Fotocopia da tarxeta de Seguridade Social ou documento equivalente.
 Seis  fotografías tamaño carné.
 Impreso de domiciliación bancaria e  copia da libreta do banco.
 Impreso de horario.
 Autorización  por  escrito  dos  pais/nais  ou  titores/as  do  neno  ou  nena  para  ser 

recollido na escola por unha terceira persoa.
 Autorización  por  escrito  dos  pais/nais  ou  titores/as  do  neno  ou  nena  para  a 

realización de reportaxes, visuais ou fotográficas.
 No caso de nenos e nenas con algunha enfermidade ou deficiencia física, psíquica 

ou sensorial, informe do organismo competente. 

NOTA: Para os nenos/as que xa están matriculados na escola, so é necesario aportar 
o  documento  de  aceptación  de  matrícula  e  aqueles  outros  documentos  que  sexa 
necesario actualizar.

NOTA: A non presentación en prazo da referida documentación, entenderase como 
renuncia  a  esta,  logo  da  resolución  correspondente  por  parte  da  Xerencia  do 
Consorcio.

Os  modelos  oficiais  poden  descargarse  a  través  da  páxina  web  do  Consorcio: 
www.igualdadebenestar.org ou solicitalos na Escola Infantil.

A ESCOLA INFANTIL O/A INTERESADO/A

En     a    de  de 20

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial 
e  poderán  ser  incorporados  aos  correspondentes  ficheiros  do  Consorcio.  En  calquera  momento,  poderá  exercitar  os  dereitos  de  acceso,  cancelación,  
rectificación e oposición comunicándoo a través dun escrito que presentará no Rexistro xeral do Consorcio.

CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR
Rúa Amor Ruibal, 30 -32, baixo
15702 Santiago de Compostela

Tel. 981 568 705 – Fax 981 568 713
www.igualdadebenestar.org – consorcio@igualdadebenestar.org

http://www.igualdadebenestar.org/
http://www.igualdadebenestar.org/
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