
CEIP PLURILINGÜE  DE MONFORTE 
Emilia Casas Baamonde, s/n   
27400 MONFORTE  (Lugo)  
Teléfono e Fax.: 982 828310- 15    
e-mail: ceip.monforte@edu.xunta.es 

                                                                                                                                  Web: http://centros.edu.xunta.es/ceipdemonforte 
 
 

 
A U T O R I Z A (Rodee a opción seleccionada) : 

 
 

SÍ     NON    Ao   CEIP PLURILINGÜE DE  MONFORTE a  transmitirlle toda a información  
                      relacionada co funcionamento da aula á que pertence o seu fillo/a e/ou o centro (notas 
informativas, convocatorias de reunións, saídas, festas, festivais, excursións, menús do comedor escolar,... 
e/ou calquera outra información considerada de interese) a través do enderezo de correo electrónico e/ou  nº de 
teléfono móbil,  abalar móbil  sinalados con anterioridade.   
 
SÍ     NON   A  reproducir e distribuír as imaxes do alumno/a antes citado/a derivadas da súa                                                                                       
                    intervención en actividades educativas  programadas polo propio centro e /ou outras institucións, 
organismos ou entidades coas que participemos (viaxes, excursións, festas, festivais, obradoiros e outras 
actividades escolares, complementarias e/ou extraescolares), en calquera dos formatos existentes, tanto 
clásicos (prensa, televisión, vídeo, DVD, etc.) como relacionados cos novos medios informáticos de redes de 
telecomunicación (páx. web, blogs, nube, facebook, ...)  e polo tempo máximo sinalado polas leis,  co gallo de 
compartir e  permitir o acceso a elas da comunidade educativa.  

  
SÍ    NON      A reproducir e distribuír o nome e apelidos  do alumno/a antes citado derivado da súa                   
                       intervención en actividades educativas  programadas polo propio centro e /ou outras 
institucións, organismos ou entidades coas que participemos (viaxes, excursións, festas, festivais, outras 
actividades escolares, complementarias e/ou extraescolares, ...), en calquera dos formatos existentes, tanto 
clásicos (prensa, televisión, vídeo, DVD, etc.) como relacionados cos novos medios informáticos de redes de 
telecomunicación (páx. web, blogs, nube, facebook, ...) e polo tempo máximo sinalado polas leis, co gallo de 
compartir e  permitir o acceso a elas da comunidade educativa. 

 
  SÍ    NON      A participar nas actividades complementarias ( dentro do horario lectivo) que xorden ao longo                                      
                       do curso : culturais,  lúdicas, deportivas  e/ou   de interese educativo que consideremos axeitadas 
para a formación dos nosos alumnos/as, tanto se son  ofertadas por entidades alleas ao centro como 
programadas polo profesorado. 
Informándoos debidamente delas, para que  saiban en todo momento  que fan os seus fillos/as e para que 
poidan, mediante un escrito, solicitar que este non participe na mesma. 
 

En Monforte a   ......... de ................................ de 202... 

 

 

D/DNA.............................................................................. 

AUTORIZACIÓNS: ao longo de toda a súa  escolaridade no   CEIP PLURILINGÜE MONFORTE  
D/DNA. DNI/ NIE  
 
 

 

 PAI/NAI OU TITOR/A LEGAL  DO ALUMNO/A. CURSO ESCOLAR 

 
 

 

ENDEREZO ELECTRÓNICO (Por favor, escriba con letra clara)      Nº DE TELEFONO 

 NAI 
 
 

PAI 


