
MATRÍCULA 2018/2019
Autorizacións

Eu, don/dona ______________________________________________________________, con DNI ______________,
na miña condición de representante legal do alumno/a ____________________________________________________,

**********
□ AUTORÍZOO

□ NON O AUTORIZO
a participar en todas as SAÍDAS ESCOLARES organizadas polo profesorado do colexio.

**********
□ AUTORIZO

□ NON AUTORIZO
ao CEIP Alborada de A Coruña, dependente da Consellería de Cultura, Educación e O. U., ao  TRATAMENTO DA

IMAXE do neno/a en relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas polo centro e polos responsables
e autoridades educativas na páxina web ou blog do centro ou institucional, na revista escolar e en medios de comunica -

ción durante o curso escolar 2018/19. Así mesmo autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas vir-

tuais prestadoras de servizos na nube (Kizoa e Youtube), e declárome coñecedor da posible transferencia internacional de datos, deri -

vada do seu uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. As accións, produtos e utilidades derivados da seu uso terán

sempre unha finalidade educativa e non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. Así mesmo, recoñezo ter
sido informado/a da posibilidade de revogación deste consentimento en calquera momento.

Teléfonos de contacto1

CHAMAR PRIMEIRO A... CHAMAR EN SEGUNDO LUGAR A... CHAMAR EN TERCEIRO LUGAR A...

Nome e parentesco Nome e parentesco Nome e parentesco

Número Número Número

Avaliación dos riscos de crise
Faga constar se o neno/a padece algunha enfermidade ou problemática que debamos coñecer (diabete, alerxia...):
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Transporte escolar
Solicita utilizar o servizo complementario de transporte escolar no vindeiro curso 2018/2019 na parada marcada:

Hai que ter en conta que só teñen dereito a este servizo en distancias superiores a 2km. As rutas, paradas e con-

cesión de servizo poderán sufrir variacións en función das necesidades do alumnado. Consúltese ruta e parada
asignada antes do comezo de curso.

En A Coruña, a ________ de __________________________ de 20________.

Asinado: ____________________________________________________________________.

1 Comunicar inmediatamente ao colexio no caso de producirse algún cambio.
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□ Castro de Elviña
□ San Vicente de Elviña

□ Ponte-Martinete
□ Mesoiro

□ Val Mesoiro rotonda 1
□ Val Mesoiro rotonda 2

□ Val Mesoiro rotonda 3
□ Val Mesoiro Ribeira Sacra

□ Val Mesoiro Fragas do Eume
□ Feáns

□ Cruce cemiterio
□ Urbanización Breogán



En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carác-
ter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Con-

sellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente pro-
cedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Se -

cretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do fichei-
ro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electró-
nico a sxt.cultura.educacion@xunta.es
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