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AUTORIZACIÓN PARA SAÍDAS VOLUNTARIAS ENTRE CLASES
OU EN PERÍODO DE LECER 

BACHARELATO CURSO 2022-23

DATOS DO ALUMNO OU ALUMNA

Apelidos Nome

DNI/Pasaporte Curso Grupo

DATOS DA PERSOA QUE ASINA

Apelidos Nome

DNI/Pasaporte Relación co alumno/a: □ Pai  □ Nai  □ Titor/a legal

En base á resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e
Formación  Profesional,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  a  adopción  de  medidas
organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19, e
unha  vez  regulado  o  procedemento   de  autorización  para  as  saídas  voluntarias  entre
clases ou en períodos de lecer do alumnado en Consello Escolar con data 14 de setembro
de 2021,

AUTORIZO,  como  responsable  do  alumno  ou  alumna  cuxos  datos  constan  neste
documento:

• a que o meu filla ou filla poida saír do centro nos períodos de lecer (recreos).

  AUTORIZO             NON AUTORIZO
• a que o meu fillo ou filla saia do recinto escolar á última hora (13:20 h) cando se

produza unha ausencia do/a profesor/a que lle imparte clase nesa hora.

  AUTORIZO             NON AUTORIZO
• a que o meu fillo ou filla se incorpore ao centro á segunda hora (09:20 h) cando se

teña informado unha ausencia do/a profesor/a que lle imparte docencia á primeira
hora.

  AUTORIZO             NON AUTORIZO
• a que o meu fillo ou filla saia do centro ao longo da mañá cando se teña informado

de antemán por parte da familia dalgún compromiso médico ou familiar que deba
ter lugar en período lectivo.

  AUTORIZO             NON AUTORIZO

Santiago de Compostela,     a    de de 2022

O pai, nai ou titor/a legal
Asdo.:
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