
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do/a Alumno/a:____________________________________________________ 

 

Curso:_________     Ano Académico:_______________ 

 

 

Autorizacións: 

 

 Fotos e  vídeos CEP Pedro Caselles 

 Folla de datos 

 Autorización saídas no entorno 

 Solicitude para recoler a un alumno/a por perdoas diferentes a os titores legais 

 Permiso de cesión de datos a Agrudebam 

 Modelo Declaración responsable COVID-19 

 Permiso de imaxe a Agrudebam 

  

 

 

 

 



 

 

AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE FOTOS E VÍDEOS 

 

Don/Dona ........................................................................................ con documento de 

identidade nº ......................................, pai/nai/titor/a do alumno/a .............................. 

.................................. escolarizado en ..... curso de educación primaria autorizo ao 

centro CEP Pedro Caselles Beltrán para a publicación de imaxes e vídeos  para a súa 

divulgación dentro do ámbito educativo. 

 

Tomiño a          de                        de  202… 

 

Asinado pai/nai/titor/a 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FOLLA DE DATOS  

Co fin de ter actualizados os datos do alumnado, solicitamos ás 

familias que nos comuniquen os seguintes datos do seu fillo/a: 

Alumno/a:……………………………………….……..do curso: ……… 

DATOS  

Teléfono Nai  

Correo electrónico 
Nai 

 

Teléfono Pai  

Correo electrónico 
Pai 

 

Teléfono urxencia  

Outros Teléfonos  

Dirección  

 

 



 

AUTORIZACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE SAÍDAS PEDAGÓXICAS 

 

Don/Dona  ........................................................................ con DNI nº ......................., 

pai/nai/titor/a do alumno/a ............................................................. escolarizado en ..... 

curso de educación primaria autorizo ao meu fillo/a realizar as saídas pedagóxicas ao 

entorno (dentro do Concello) que programa o colexio durante a escolarización deste 

alumnos/a neste centro.  

Tomiño a          de                        de  202_. 

 

Asinado pai/nai/titor/a 

 

 

 

 

SOLICITUDE PARA RECOLLER A UN/UNHA ALUMNO/A POR PERSOAS 

DIFERENTES A OS SEUS TITORES LEGAIS 

 

Don /Dona: ………………………………………………………………. Con documento de 

identidade nº ……………………… pai/nai titor/titora do/a alumno/a 

……………………………………………………………… 

AUTORIZO a/s seguinte/s persoa/s: 

1 …………………………………………………. Con DNI ……………… 

2 …………………………………………………. Con DNI ……………… 

3 …………………………………………………. Con DNI ……………… 

Para recorrer a o meu/miña fillo/filla 

     Tomiño a …… de …………….. de 202.. 

 



 

MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dª 
____________________________________________________________, 
con DNI número ________________________, como pai/nai/titor legal do 
alumno/a ______________________________________________, 
matriculado no curso _________, do centro educativo CEP Plurilingüe 
Pedro Caselles Beltrán. 
  
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de 
Autoavaliación clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao 
centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes 
supostos:  
 

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en 
contacto co seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo 
COVID do centro educativo.  
 

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-
19, o alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o 
resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia 
comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro.  
 

En __________________________________, a ___ de __________ de 
2020.  
 

ASDO. ______________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 



 

PERMISO DE CESIÓN DE DATOS A AGRUDEBAM 

 

D./Dna. ____________________________________________con DNI ________________, 
autorizo ao CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN a comunicar á Agrupación Deportiva de 
Deporte Base do Baixo Miño (Agrudebam), os datos relativos ao 
alumno/a:______________________________________________________ nome, apelidos, 
data de nacemento e sexo, así como o número de identificación (mutualización) do 
alumno asignado polo Servizo de Deportes. 

Este consentimento emítese para os únicos efectos de inscrición e desenvolvemento de 
competicións de deporte escolar organizadas por Agrudebam. 

 

 

Asinado: ______________________(pai/nai/titor/titora legal) 

“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 facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Agrupación De Deporte Base do 
Baixo Miño (Agrudebam)  co obxecto de xestionar competicións de deporte escolar. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de 
acceso, rectificación, cancelación e oposición ante Agrudebam, como responsable do ficheiro, solicitándoo a Agrudebam enRúa 
Mosteiro s/n (CEP Pedro Caselles Beltrán) 36740, Tomiño, ou mediante o envío dun correo electrónico a agrudebam@gmail.com.”  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERMISO DE IMAXE A AGRUDEBAM 

D./Dna. _________________________________________________ con DNI 
._________________, na miña condición de representante legal do alumno ou alumna 
.___________________________ _______________________, autorizo o tratamento da súa 
imaxe en relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas polo centro e polos 
responsables e autoridades educativas e por Agrudebam, na páxina web ou blog do centro ou 
institucional, na revista escolar e en medios de comunicación, así como na web ou blog da 
Agrupación Deportiva de Deporte Base (Agrudebam) durante o curso escolar 2018/19.  

Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais 
prestadoras de servizos en nube, redes sociais, ou servizos de mensaxería, e autorizo a posible 
transferencia internacional de datos, derivada do seu uso, aos países nos que se atopen os 
seus servidores.  

Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste consentimento 
en calquera momento.  

 

Asinado: _____________________________________________(pai/nai/titor/titora legal) 

 

*Para a realización de calquera cambio nesta autorización deberán poñerse en contacto coa dirección do centro. 

 


