
 

 

 

 

 CAMPAÑA DE DEPORTE ESCOLAR: XOGADE 2017-2018 
AUTORIZACION DE PARTICIPACION TODO O CURSO ESCOLAR EN ACTIVIDADE FISICA E DEPORTIVA  

Plan Proxecta: Proxecto Deportivo de Centro (XOGADE), Proxecto DAFIS. 
Con motivo da Campaña de Deporte Escolar 2017-18 (XOGADE). Dona/don:( escriba o nome e apelidos da nai/pai, ou 

titora/titor):..............................................................................................................................D.N.I.:..........................................,  
en calidade de nai/pai, titora/titor ou representante legal da/o alumna/o: (escriba o nome e apelidos da/o alumna/o): 
..........................................................................................................do curso:(3ºA, escriba Nº e letra) ................   
AUTORIZA ao seu fillo/a a participar en calquera actividade física ou deportiva enmarcada dentro do Plan Proxecta:  no 

Proxecto Deportivo de Centro incluído Deporte en Idade Escolar (XOGADE) 2017-2018 e no Proxecto DAFIS (Plan de 

Avaliación da Condición Física Saudable.  Tamén en calquera outras que polo seu valor educativo se poida programar neste curso 

escolar.  

 

AMOSO CONFORMIDADE para fotografar ou gravar, empregar e/ou tratar dixitalmente a imaxe do seu fillo/a,   nas 
actividades deportivas coa finalidade de informar á comunidade educativa e Administración Educativa, ben sexa a través 
da revista escolar, filme escolar ou ben nas reportaxes dos eventos e galería de imaxes da páxina web do centro 
www.edu.xunta.es/centros/ceipantonioinsua  , e de existiren, nas contas pechadas de Facebook e/ou Twitter oficiais do 
centro.  O centro fará  un uso ético e responsable das imaxes, aínda así, ten dereito de rectificar, se non está de acordo 
co uso dalgunha imaxe, empregue as canles habituais do centro para retirala. 
 

SON CONSCIENTE de que esta autorización supón a posibilidade de dar ao alumno/a de alta no ficheiro deportivo 
escolar gratuíto e que de non facelo non podería nin inscribirse nin asistir ás actividades deportivas da citada 
campaña, polo que sen asinar e dar conformidade a esta autorización, nunca, en ningún caso, podería participar en 
actividade deportiva escolar de dita campaña 2017-2018. Tamén son consciente que de asinalo e logo non querer 
participar tampouco suporía ningún inconveniente polo que se recomenda asinalo e entregarllo ao mestre/a titor/a do 
seu curso.               Asdo.:    

En Vilalba, a 11 de setembro de 2017, para que así conste ante quen proceda.  Nai/pai, titora/titor : 
  

 

 

Entregar ao titor/a  co nº de clase na esquina superior dereita        Dona/don:____________________________________ 
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