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NAI             

PAI             

-

ALUMNA /ALUMNO

CUBRIR O QUE CORRESPONDA

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS  // RELIXIÓN

De conformidade co previsto na disposición adicional primeira do Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 
establece o currículo de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, sobre as ensinanzas da relixión.

Desexo que o meu fillo/a  reciba 

En San�ago,  a          de                                     de

ASINADO

TITORA
LEGAL

A lingua materna do meu fillo ou filla é:

AUTORIZACIÓNS, OPCIÓNS
CUESTIONARIO LINGUA MATERNA

-TITOR
LEGAL

Valores Sociais e Cívicos

 

Calquer cambio posterior deberá comunicarse por escrito á dirección do centro ao inicio de curso e antes do 15 de setembro.

CATÓLICA EVANXÉLICA

ISRAELITA ISLÁMICA

Autorizo a: -

-

DNI

USO DA IMAXE PERSOAL DO ALUMNADO

AUTORIZACIÓN PARA RECOLLER A MIÑA FILLA OU FILLO NO CENTRO ESCOLAR 

CUESTIONARIO SOBRE A LINGUA MATERNA PARA 4º DE EI

Ensinanzas de Relixión

GALEGO OUTRA

CASTELÁN

As imaxes realizadas permanecerán custodiadas nun equipo informá�co do centro baixo supervisión da dirección  con clave de acceso.
En cumprimento do disposto na norma�va legal sobre dereito á propia imaxe desenvolvido pola Lei Orgánica 1/1982, de 5 de Maio; e a Lei Orgánica 
3/2018, de 5 de Decembro, de Protección de Datos Persoais e Garan�a dos Dereitos Dixitais, infórmaselle nfórmaselle que os datos persoais 
facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de �tularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co 
obxecto de xes�onar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rec�ficación, cancelación e oposición 
ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro. Secretaría Xeral 
Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administra�vo de San Caetano, S/N, 15781, San�ago de 
Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es

Calquer cambio posterior deberá comunicarse por escrito á dirección do centro.

CURSO
EI
EP GRUPO

AUTORIZO O TRATAMENTO E PUBLICACIÓN DA IMAXE DA MIÑA FILLA OU FILLO en relación coas seguintes 
ac�vidades, promovidas polo centro ou polos responsables e autoridades educa�vas, reflec�das na Programación 
Xeral Anual e/ou aprobadas polo Consello Escolar:

Ac�vidades escolares desenvolvidas na aula ou no centro
Conmemoracións escolares reflec�das na orde anual que aproba o calendario escolar: Día da Paz, Día 
Internacional da Muller, Dereitos da infancia...
Celebracións: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, Letras Galegas.
Festas escolares: actuacións musicais, ac�vidades depor�vas, representacións teatrais.
Ac�vidades lec�vas: conferencias, charlas, obradoiros.

Ac�vidades complementarias e extraescolares desenvolvidas fora do centro
Saídas (Auditorio, Biblioteca Anxel Casal, CGAC, Cidade da Cultura, Museo do Pobo Galego, Museos 
Cien�ficos, MUPEGA, Museos Catedralicios, Librerías, Observatorio Astronómico...)

Excursións de fin de curso ou etapa (granxas escolas, parques mul�aventura...) 

A SER PUBLICADA NOS SEGUINTES SOPORTES
Páxina web do CEIP Pío XII (h�p://www.edu.xunta.gal/centros/ceippio12/)
Galería de imaxes do CEIP Pío XII (h�p://www.edu.xunta.gal/centros/ceippio12/galeria/)
Revista escolar  do CEIP Pío XII “Banzo” (D.L.C-2423-05).
Orlas, murais instalados no centro e fotos de grupo.
 Copia para distribución ás familias (CD, pendrive)
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