
Rúa Río Sil, 9 - A Barcala 

15660 - CAMBRE 
Teléfono 881 88 03 39 

Email: ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es 

 

AUTORIZACIÓNS BACHARELATO/CICLOS 

 

D./Dona __________________________________________________________ pai/nai, ou titor/a legal (risque o que non 

proceda) do/a alumno/a ___________________________________________________, matriculado para o curso escolar 

20_____-20_____ no curso _____ de   ☐  Bacharelato    ☐  Ciclo _____________________. 

 
SAÍDA DO CENTRO NO RECREO 

 
Autorizo ao meu/miña fillo/a para saír do centro durante o recreo (entre ás 11:00 e as 11:40 horas), eximindo á Consellería 
de calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que puidese sufrir. 

 

☒ Si         ☐ Non    
 

SAÍDAS E EXCURSIÓNS DO ALUMNADO 
 

Autorizo ao meu/miña fillo/a para participar en todas as excursións/saídas/visitas pola contorna e localidade do centro 
que se realicen durante este curso, acompañado sempre polo profesorado. 

 

☒ Si         ☐ Non    
 

USO DA IMAXE PÚBLICA DO ALUMNADO 
 

Autorizo para poder utilizar e/ou publicar a imaxe do meu/miña fillo/a en documentos, fotografías, web escolar, películas 
e outros recursos educativos que o centro publique en relación coas actividades escolares lectivas, extraescolares e 
complementarias, con fins educativos e non comerciais. As accións, produtos e utilidades derivadas da súa utilización 
non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. 

 

☒ Si         ☐ Non 
 

SAÍDA ANTICIPADA DO CENTRO 
Autorizo a que, meu fillo/a poida saír a última hora do centro se faltase o docente correspondente. 
O alumnado de Ciclo Superior poderá entrar máis tarde ou saír anticipadamente se faltase o docente de primeira ou 
última hora (acordo do Consello Escolar celebrado 0 3/12/2002). 
 

☒ Si         ☐ Non 
 

SAÍDA AO REMATE DAS CLASES LECTIVAS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, EXCURSIÓNS E VISITAS 
 

Autorizo a que, tralo remate da xornada lectiva, meu/miña fillo/a poida saír só do centro ou baixar nas paradas de 
transporte escolar (se é o caso), eximindo á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables 
que puidese sufrir. En caso contrario, COMPROMÉTOME A RECOLLELO/A EN PERSOA á saída do centro ou na parada 
de transporte. 
 

☒ Si         ☐ Non    (Neste caso comprométome a recollelo á saída) 
 

Sinatura da nai, pai ou representante legal 
 
Cambre,  _____  de   _____________________  de 20____ 

 
 
 

Asdo.: ________________________________________  
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