
Nome e apelidos do/a alumno/a: 

___________________________________ 

Data nacemento: 

_______________ 

Curso: 

______________ 

Nome e apelidos pai/nai/titor/a legal: 

___________________________________ 

Teléfono 1: 

_______________ 

Teléfono 2: 

_______________ 

Autorización para o uso de imaxes 

 Autorizo

 Non  Autorizo

O tratamento da imaxe en relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas 
polo centro e polos responsables e autoridades educativas na páxina web ou blogs do centro 
ou institucións, na revista escolar e en medios  de comunicación durante o curso escolar 

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

Autorización para saídas e excursións dentro do Concello de Ferrol e limítrofes 

 Autorizo

 Non  Autorizo

A participar en todas as excursións/saídas/visitas e demais actividades que se realicen durante este 
curso, relacionadas dentro do Concello de Ferrol ou os concellos limítrofes, acompañado/a sempre 
polo profesorado oportuno 

Comprometéndome a esixirlle o cumprimento das normas de convivencia aprobadas polo Consello 
Escolar para este tipo de actividades, eximindo o Centro e as persoas acompañantes de toda 
responsabilidade ante calquera incidencia que non sexa causada pola súa neglixencia, e si por 
posibles imprudencias ou desobediencia da/o alumna/o 

Patoloxía que precise de coidados ou alertas especiais 

 Padece

 Non padece

Algún tipo de proceso alérxico, limitación fisiolóxica ou funcional, enfermidade infectocontaxiosa 
ou calquera outra patoloxía que precise de coidados ou alertas especiais 

Deberá poñerse en contacto coa dirección do Centro para a inscrición no Programa Alerta Escolar, 
se procede 

Permiso saidas primeiras e últimas horas (só para alumnado de Bacharelato e PFB) 

 Autorizo

 Non Autorizo

O/a meu/miña fillo/a, alumno/a de Bacharelato  e PFB, a saír do instituto cando, por ausencia 
xustificada e previamente coñecida, do profesor correspondente, non teña clase a última(s) 
hora(s) da mañá, así como a permancer na casa cando non teña clase a primeira(s) hora(s) da 
mañá ou da tarde 

Permiso saidas voluntarias en períodos de lecer e entre clases  (só para alumnado de Bacharelato e PFB) 

 Autorizo

 Non Autorizo

O/a meu/miña fillo/a, alumno/a de Bacharelato e PFB, a saír do instituto en períodos de lecer e 
entre clases cando haxa ausencia dun docente.  

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

Ferrol, ____de____________de 202_. 

Asinado:Pai/nai/titor/a legal/alumno/a maior de idade 



Á atención de nais/pais/titores legais e alumnado maior de idade: 

No IES de Catabois usamos G Suite para centros educativos, polo que solicitamos o seu 

permiso para proporcionarlle ao/á alumno/a unha conta deste servizo e xestionala no seu nome. 

G Suite para centros educativos é un conxunto de ferramentas de produtividade de Google para 

o ensino, usado por 10 millóns de estudantes e profesores de todo o mundo, incluído Gmail,

Calendar, Documentos, Classroom e moito máis. No IES de Catabois, os estudantes usarán as

súas contas G Suite para completar tarefas, comunicarse co profesorado e aprender habilidades

de cidadanía dixital do século XXI.

Para calquera dúbida, pódese consultar máis información no seguinte enlace 

 https://support.google.com/a/answer/6356441 

Asine a continuación para indicar que leu este aviso e que nos dá o seu consentimento. Se 

non nos dá o seu consentimento, non crearemos unha conta de G Suite para centros educativos 

asignada oa alumno/a. Os estudantes que non dean o consentimento terán que empregar outro 

software para facer os deberes ou colaborar cos/coas compañeiros/as e non poderían acceder a 

moitas das aplicacións empregadas. 

Atentamente, 

 O equipo directivo. 

Dou o meu permiso para que o IES de Catabois cre e manteña unha conta de G Suite for 

Education asignada ao/á alumno/a 

_______________________________________________________________ 

Nome completo do alumno/a 

_______________________________________________________________ 

Nome do pai, nai ou representante legal 

_______________________________      _____________ 

Sinatura do pai, nai, representante legal       Data      

 ou alumno/a maior de idade 

https://support.google.com/a/answer/6356441
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