
 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os 
datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente 

procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro. 
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Estimadas familias do alumnado: 

Como ben saben, unha educación integral hoxe en día require moitas actividades formativas que van 
máis alá do espazo das aulas e do labor cotián. Por ese motivo, prográmanse dentro do PLAN 
XERAL ANUAL e lévanse a cabo, organizadas polo Colexio, ao longo do curso escolar moitas 
actividades didácticas chamadas "complementarias e extraescolares" 

A normativa educativa vixente (Decreto 374/1996 do 17 de outubro e Orde do 22 de xullo de 1997) 
establece que son "complementarias", as que se realizan co alumnado en horario lectivo con carácter 
diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan (ex.: visitas, traballos de campo, viaxes 
de estudo, conmemoracións...) e "extraescolares" as de fóra do horario lectivo e relacionadas 
indirectamente co currículo. Todas elas son voluntarias para o alumnado e sen ánimo de lucro, aínda 
que ás veces poidan conlevar un custo. 

Para as actividades complementarias ou extraescolares a desenvolver fóra da localidade, a 
normativa citada preceptúa que é obrigatoria a autorización escrita previa do pai/nai/titor do 
alumnado participante, podendo ser unha soa autorización conxunta para todas as actividades que 
figuren na Programación ou Plan Xeral Anual. 

Por tal motivo, achégase o presente impreso para que o preenchan coa correspondente 
AUTORIZACIÓN OU DENEGACIÓN. 

      José Ramón Carril Vázquez, director 

 

 

 

O/A asinante ______________________________________________________________________________________________ 

con DNI ________________________, na miña condición de  pai/nai ou   titor/a legal do alumno/a 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

do curso __________________ de     Educación Infantil ou     Educación Primaria 

          SI AUTORIZO           NON AUTORIZO 

A PARTICIPAR no conxunto das actividades complementarias e extraescolares organizadas e 

desenvolvidas polo profesorado do CEIP "LÓPEZ FERREIRO" que figuran no Plan Xeral do centro para o 

curso escolar ........................... presentado ante o Consello escolar. 

 Santiago de Compostela a _____ do mes de ___________________ do __________. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
AUTORIZACIÓN/DENEGACIÓN PARA PARTICIPACIÓN 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
AUTORIZACIÓN OU DENEGACIÓN 

 

 DO 

(MÁRQUESE CUN  X  O QUE SE DESEXE EXPRESAR) 

  NOME COMPLETO E APELIDOS CON LETRA CLARA 

 NOME COMPLETO E APELIDOS CON LETRA CLARA 

Nota 1: extraescolares: implican a saída de Compostela ou teñen un 
horario que excede o lectivo habitual. 

Nota 2: voluntarias e que poden ter un custo económico para 
afrontar por cada neno/a 

Nota 3: o alumnado que non participe debe asistir á escola 
igualmente, onde será atendido co horario normal. 
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