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AUTORIZACIÓN DE RECOLLIDA DO ALUMNADO de Infantil ou de 1º, 2º, 3º ou 4º de Primaria 

 

2. AUTORIZACIÓN DE RECOLLIDA DO ALUMNADO 

D/Dona ______________________________________________________, con DNI________________,  
(Marcar unha soa opción segundo o casilleiro, ou ben autorizo ou non autorizo) 
 

  AUTORIZO:  
 

Que o/a meu/miña fillo/a _______________________________________________, alumno/a de Infantil 

ou de 1º, 2º, 3º ou 4º de Primaria, poida ser recollido DENTRO DO RECINTO ESCOLAR ao rematar a 

xornada lectiva ou na PARADA DE TRANSPORTE ESCOLAR  polo/a seu/súa irmán/a de 5º ou de 6º de 

Primaria ou de Secundaria ou polas seguintes persoas responsables:         

 (Os/as pais/nais considéranse persoas autorizadas, non é necesario poñer os seus nomes e apelidos)*. 

  

Nome e apelidos Curso 

Irmán:   

 

Nome e apelidos DNI Teléfono 

 

Outras 

persoas: 

   

   

   

   
 
 

 

                        NON AUTORIZO:  

Que o/a meu/miña fillo/a ________________________________________________________________, 

alumno/a de Infantil ou de 1º, 2º, 3º ou 4º de Primaria sexa recollido dentro do recinto escolar ao rematar a 

xornada lectiva ou na parada de transporte escolar por alguén que non sexa o seu pai, nai, ou titor/a legal. 
 

 

*.3. PROXENITORES OU TITORES LEGAIS 

Hai algún condicionante (sentenza xudicial ou outros) que impida que ambos proxenitores ou titores legais 
poidan recoller ó seu fillo/a? 
 
 

Proxenitor autorizado para recoller ao seu fillo/a 

Nome e apelidos DNI Observacións 

   

   
 

 

 

 

Lugar e data: _________________, _____ de ________________ de 20____.  

 

 

 

Asdo.- ___________________  

Este documento exime á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que poidan sufrir os escolares. 

□ SI □ NON 

 

1. DATOS ALUMNO/A                         

NOME E APELIDOS:  

 USUARIO/A DO COMEDOR ESCOLAR 1 □ SI □ NON 
 

 USUARIO/A DO TRANSPORTE ESCOLAR □ SI □ NON 
 

o Os alumnos/as que utilicen o transporte escolar 
deben indicar a liña e a parada2 

LIÑA: 

PARADA: 

Marcar si ou non. No caso de indicar “si” é 
obrigatorio cubrir o seguinte apartado. 
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1
Lémbrase que o alumnado que utilice o servizo de comedor e non vaia para a casa en transporte escolar,  de non ter 

autorización para saír acompañado dun irmán maior (que estea en 5º de primaria o curso superior) terá que ser 
recollido por persoas autorizadas no seguinte horario: 

 Alumnado de Ed. Infantil ou Ed. Primaria: de 15:15 a 16:00 horas. 

 
2
Liñas de transporte e paradas autorizadas: 

L
IÑ

A
S

 CUBELO 
SABADIN 

ALENDE 
COSOIRADO 

PONTELLAS 
CASTRIÑO 

SAN LORENZO 
PICOTA 

SOIGLESIA 
REBÓN 

DEARRIBA 

SOUTO 
QUERGUIZO 

P
A

R
A

D
A

S
 

Cubelo Alende Pontellas San Lorenzo Soiglesia Souto 

Chabola Espedregueira Lameiro Barro Alberguería Casal 

Campo Lebón Paraños Santa Xusta Chan Amil Barosela Penagrande 

SAbadín Soar Rial Vilacoba Mane Querguizo 

 Cosoirado Conles Picota Rebón de Abaixo  

  Tramborrios  Castro  

  Castriño  Calvo  

    Rebón de Arriba  

 
 

INSTRUCIÓNS 
 

E moi importante cubrir ben este formulario. Se ten algunha dúbida antes de entregalo pode 
pedir axuda na secretaría do CPI Plurilingüe Santa Lucía (en persoa ou chamando por teléfono). 
No caso de que se detecte o impreso mal cuberto será avisado e terá que vir ó Centro a corrixir 
os erros detectados. 

 
Os pais/nais/titores legais de todo o  alumnado que teña intención de seguir os seus estudos no CPI Santa Lucía 

teñen a obriga de cumprimentar este formulario de autorización de recollida do alumnado. A recollida do 

alumnado refírese tanto no centro escolar como na parada de transporte escolar unha vez rematada a xornada 

escolar.  O formulario consta das seguintes partes: 

1. Datos do alumno/a.- Debe cubrirse este apartado e indicar si se utilizan os servizos complementarios de 

comedor e transporte (de utilizar o transporte escolar é obrigatorio indicar a liña e parada). 

2. Autorización de recollida do alumno/a.- Debe marcarse unha soa opción segundo o casilleiro, ou ben 

autorizo ou non autorizo. De autorizar a que o alumno/a poida ser recollido por un irmán (de 5º curso de 

Ed. Primaria ou curso superior) ou por outras persoas deben indicarse o nome destas, DNI e teléfono. 

3. Proxenitores ou titores legais.- Os/as pais/nais considéranse persoas autorizadas para recoller aos seus 

fillos/as a non ser que exista algún condicionante, por exemplo unha sentenza xudicial, que nos indique o 

contrario. Neste apartado deben indicar cun SI ou NON se existe un condicionante que impida que os dous 

proxenitores poidan recoller ao alumno/a. No caso de marcar a opción SI deberase cubrir a táboa indicando 

o proxenitor ou proxenitores autorizados para a recollida do alumno/a e tamén será necesario aclarar en 

observacións calquera particularidade que teña que ver coa recollida do alumno/a. 
 

Esta autorización terá validez ata que o Centro envíe outro formulario para actualizar os datos ou os 

pais/nais/titores presenten outro impreso que modifique o presente. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 
Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

Finalidades do tratamento 
Xestionar o proceso de autorización de saída e recollida do alumnado unha vez rematada a xornada 
lectiva. 

Lexitimación para o tratamento 
O cumprimento dunha misión en interese público, segundo a normativa xeral e sectorial referida en 
informacion-xeral-proteccion-datos, e demais regulación concordante. En particular resulta de aplicación a 
Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

Destinatarios dos datos 

Os datos poderán ser comunicados , cando sexa estritamente necesario e conforme ao previsto na 
lexislación vixente, a outras administracións públicas competentes, incluídos Xulgados e Tribunais e 
poderán publicarse na páxinas web ou taboleiros de anuncios do centro ou na páxina web institucional da 
Consellería, a fin de dar a publicidade legalmente esixida aos distintos procedementos 

Exercicio de dereitos 
As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión dos 
seus datos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na 
normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en 
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 

Contacto delegado/a de protección 
de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos  

 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

