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Estimadas familias: 
 
Para os alumnos/as de 5º e 6º de primaria e de secundaria. 
 

Segundo a Instrución conxunta 9/2017 da Secretaría xeral técnica e da Dirección de 
centros e recursos humanos, os alumnos/as de 5º e 6º de primaria e de secundaria poden ter 
autorización para saír sós do recinto escolar ao rematar as actividades lectivas, sempre que 
o seu pai/nai ou titor/a legal así o autoricen expresamente ante a dirección do centro. 

Co obxectivo de ter un maior control destes alumnos/as e garantir a súa seguridade, a 
todos estes alumnos/as que poden saír sós do recinto escolar se lles fará entrega dun carné 
identificativo que recolla dita autorización e informe ao persoal de vixilancia situado na cancela 
do recinto escolar. Dentro destes alumnos/as, os de 5º e 6º de primaria que non son usuarios de 
comedor non recibirán carné, pois poden abandonar o recinto escolar ás 14.30h de man do seu 
profesor/a titor/a. 

Os alumnos/sa que reciban o carné deberán mostralo á saída do recinto escolar cando 
calquera persoa da comunidade educativa encargado da vixilancia o solicite. 

O carné ten validez no curso actual e nos seguintes. No caso de producirse algunha 
modificación dos datos nel recollidos, os proxenitores ou titores legais deberán comunicalo por 
escrito na Secretaría do centro. Nese caso, xerarase un novo carné e deberá entregarse o antigo. 

Moi importante: A autorización para saír só refírese á saída unha vez rematada a 
xornada lectiva. Os alumnos/as usuarios do comedor poderán saír do recinto escolar unha vez 
rematado dito servizo. Se un día puntual un alumno/a usuario do comedor non vai facer uso 
dese servizo, os proxenitores ou titores legais deberán avisar ao centro con antelación. 
Nese caso, o alumno/a deberá recoller na Conserxería do centro unha autorización escrita que 
deberá entregar ao persoal de vixilancia do servizo de comedor situado na cancela do recinto ao 
remate das clases lectivas. 

Os carnés empezarán a empregarse o luns 11 de febreiro de 2019. 
 

Para os alumnos/as de infantil ou de 1º, 2º, 3º ou 4º de primaria. 
 

A Instrución conxunta 9/2017 da Secretaría xeral técnica e da Dirección de centros e 
recursos humanos recolle que alumnos/as de infantil ou de 1º, 2º, 3º ou 4º de primaria poidan 
ser recollidos no centro ao remate da xornada lectiva por un irmán maior, que estea 
cursando 5º ou 6º de primaria ou secundaria, sempre que o seu pai/nai ou titor/a legal así o 
autoricen expresamente ante a dirección do centro. Estes alumnos/as máis pequenos tamén 
recibirán un carné identificativo. 

Os alumnos/sa que reciban o carné deberán mostralo á saída do recinto escolar cando 
calquera persoa da comunidade educativa encargado da vixilancia o solicite. 

O carné ten validez no curso actual e nos seguintes. No caso de producirse algunha 
modificación dos datos nel recollidos, os proxenitores ou titores legais deberán comunicalo por 
escrito na Secretaría do centro. Nese caso, xerarase un novo carné e deberá entregarse o antigo. 

Os carnés empezarán a empregarse o luns 11 de febreiro de 2019. 
 
Grazas pola vosa colaboración. 
 
Un saúdo, 
A Dirección. 


