Solicitude de servizos complementarios
TRANSPORTE ESCOLAR - Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)
D/Dª ....................................................................................................................., DNI............................
como pai/nai/titor/a legal dos/das alumnos/as:
Nome e apelidos

Curso

SOLICITA o uso do transporte escolar gratuíto para o curso 2021-2022 na seguinte parada:
Liña 1
Liña 2
□

Barracido

□ O Seixo-Boado

□

San Xoán de Piñeiro

□ O Seixo-Escolas

□

Gasolineira

□

O Monte

□

A Gallada

□

A Cañota

□

O Casal

□

Penedo

□

Franza

□ A Pedreira

□

Complexo acuático O Castro

□ Cruz de Meá

□

Pedrós

□ Avda. Galicia-Ford

□

Rilo

□

Os Casás

□

Simou

Observacións: (Se é necesario, faga constar os cambios de parada por días da semana ou outras circunstancias que crea necesario)

Mugardos,

, de

Sinatura NAI

de 20

Sinatura PAI

Autorización saída ao remate das actividades lectivas,
complementarias e extraescolares
D/Dª ........................................................................................................................., DNI.....................................
como pai/nai/titor/a legal dos/das alumnos/as:
Nome e apelidos

Curso

SEN TRANSPORTE ESCOLAR

□

AUTORIZO ao meu/miña fillo/a a saír só do instituto ao remate das clases lectivas, actividades extraescolares
e excursións ou visitas culturais e EXIMO ao IES de Mugardos e a Consellería de Educación de calquera
responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que poidan sufrir os escolares.

□

O meu fillo/a será recollido á saída do instituto polas seguintes persoas responsables:
1.

......................................................................................................................................
con DNI........................................................... e teléfono.............................................

2.

......................................................................................................................................
con DNI........................................................... e teléfono.............................................

Neste caso os escolares permanecerán custodiados no instituto, mentres non se produza a súa recollida efectiva, o tempo prudencial que se considere
en cada caso a partir do horario de saída. Transcorrido este tempo de demora, efectuarase unha chamada aos responsables sinalados, que, de
resultaren infrutuosas, poderán determinar a condución dos escolares ás dependencias da Policía Local ou Garda Civil. A reiteración de máis de 4
veces deste suposto poderá dar lugar, tras a oportuna análise das circunstancias familiares concorrentes, á revisión do medio de recollida nas
paradas escollido para os escolares transportados.

CON TRANSPORTE ESCOLAR

□

AUTORIZO ao meu/miña fillo/a baixar só na parada do bus escolar e EXIMO ao IES de Mugardos e a
Consellería de Educación de calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que poidan sufrir os
escolares.

□

O meu fillo/a será recollido na parada.....................................................polas seguintes persoas responsables:
1.

......................................................................................................................................
con DNI........................................................... e teléfono.............................................

2.

......................................................................................................................................
con DNI........................................................... e teléfono.............................................

Os autobuses esperarán nas paradas o tempo necesario para asegurar a recollida dos escolares, que, en todo caso, non excederá os 5 minutos, tras do
cal continuarán co seu itinerario habitual, levando consigo aos escolares non recollidos.
Nos supostos de escolares non recollidos polas persoas encargadas nas paradas correspondentes, os acompañantes escolares ou encargados das
empresas chamarán aos teléfonos facilitados polas familias dos nenos para que acudan ás seguintes paradas da ruta ou ben recollan os alumnos nas
dependencias das empresas , nas que permanecerá ao coidado dos acompañantes ou encargados das empresas ata a hora do seu peche diario. Se
chegada a hora de peche das instalacións da empresa transportista, as persoas sinaladas responsables non se presentaran a recollelos, os encargados
das empresas levaranos ás dependencias da Policía Municipal ou cuartel da Garda Civil que corresponda. A reiteración de máis de 4 veces deste
suposto poderá dar lugar, tras a oportuna análise das circunstancias familiares concorrentes, á revisión do medio de recollida nas paradas escollido
para os escolares transportados.

Mugardos,

, de

Sinatura NAI

de 20

Sinatura PAI

Autorización para o
tratamento da imaxe do alumnado

Autorización para as saídas
na contorna do IES de Mugardos

O IES de Mugardos SOLICITA a autorización para utilizar e/ou publicar a
imaxe do seu fillo/a:
D./D.ª ……………………………………………………………………………
NOME: …………………………..………………………………………………
con DNI ………………………………………… como pai/nai ou titor/a legal
en documentos, fotografías, vídeos, web escolar, e outros recursos
educativos que o centro educativo publique en relación coas actividades
escolares lectivas e complementarias ou extraescolares con fins
educativos e non comerciais.

do alumno/a:
……………………………………………………………………..

As accións, produtos e utilidades derivadas da súa utilización non
poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro.

DOU A MIÑA AUTORIZACIÓN para participar nas excursións,

D./D.ª ……………………………………………………………………………..

saídas ou visitas e demais actividades que se realicen durante este
curso na contorna próxima ao centro educativo, acompañado sempre
polo profesorado oportuno.

con DNI …………………………………………… como pai/nai ou titor/a legal

□

SI AUTORIZO

-

□

Sinatura:

NON AUTORIZO

que a imaxe do meu fillo/a antes referido/a poida aparecer nas actividades
organizadas polo IES de Mugardos, exclusivamente con fins educativos.

Data:
………… de ……………………. de 20…..

Sinatura:

Data:
………… de ……………………. de 20…..
Poderá exercer en todo momento os seus dereitos de acceso, rectificación e oposición mediante solicitude escrita dirixida ao director do centro escolar.

Edif. Usos Múltiples – San Marcos s/n
15890 - Santiago de Compostela

FORMULARIO DE INSCRICIÓN NO PROGRAMA ALERTA ESCOLAR
Denominación do centro
Nome do/a director/a
Código do centro

Enderezo

Localidade

C.P.

Teléfono

Fax

Concello

Provincia

E-mail

DATOS DO ALUMNO/A
Nome e apelidos do alumno
Sexo :

masculino

□

Data nacemento
(dd/mm/aa)
feminino

□

Tarxeta sanitaria

Nomes dos pais ou titores legais
Enderezo
Localidade

C.P.

Concello

Provincia

Teléfonos de contacto: - domicilio:
- traballo:
Patoloxías
(Sinale cun X)

Diabetes/

Alerxia (*)
alimentaria

□

Shock Anafiláctico

□

Hipoglicemia

□

Epilepsia

□

Outras (*)

□

Observacións
(*especifíquese)
Autorizo expresamente que unha copia desta solicitude quede custodiada no centro escolar e sexa empregada polo
persoal dependente do mesmo para o cumprimento dos fins do programa ALERTA ESCOLAR, de acordo co disposto na
Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro , de Protección de Datos de Carácter Persoal
Este formulario debe ir acompañado do informe médico.

....................................., ......... de ................................. de 200_.
Asinado: Pai/nai ou titor legal.
De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os seus datos
persoais serán incorporados a un ficheiro de titularidade da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061,
autorizando a esta ao tratamento dos mesmos no desenvolvemento das súas funcións legalmente atribuídas. Poderán
exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso, oposición, enviando unha solicitude por
escrito á Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Edificio Usos Múltiples San Marcos, Santiago de
Compostela. Igualmente, infórmaselle que a copia custodiada no centro escolar será incorporada a un ficheiro non
automatizado titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, autorizando a esta a ao tratamento da
mesma no desenvolvemento das súas funcións legalmente atribuídas e para os fins propios do programa ALERTA
ESCOLAR. Respecto aos datos contidos na mesma, poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e, no seu caso, oposición, enviando unha solicitude por escrito á Consellería de Educación e Ordenación
Universtaria, Edificio Administrativo San Caetano, C.P. 15781, Santiago de Compostela.

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Edificio Usos Múltiples San Marcos, Santiago de Compostela.

Calendario de matrícula

ESO
LUGAR: Secretaría do centro
HORARIO: De 10:00 A 14:00 horas
SOBRES DE MATRÍCULA dispoñibles na oficina ou na web do centro
PRAZO OFICIAL DE MATRÍCULA: Do 25 de xuño ao 10 de xullo
NIVEL

1.º ESO

2.º ESO

3.º ESO

DATAS PREFERENTES

Venres
25 de xuño
Luns
28 de xuño

• Impreso de matrícula
• Fotocopia DNI ou do Libro de Familia.
• Dúas fotografías tamaño carné co nome e
apelidos escritos por detrás.
• Certificado de empadroamento (só se é
usuario do transporte escolar)
• Certificación académica (só se non
procede do CEIP Unión Mugardesa ou do
CEIP santiago Apóstolo)
• Informe médico (só alumnado de primeira
matrícula no centro).

Martes,
29 de xuño

• Impreso de matrícula
• Dúas fotografías tamaño carné co nome e
apelidos escritos por detrás.
• O alumnado que se matricule por primeira
vez neste centro deberá achegar ademais:
◦ Fotocopia do DNI
◦ Certificado de empadroamento (só se
é usuario do transporte escolar).
◦ Informe médico

Mércores,
30 de xuño

• Impreso de matrícula
• Dúas fotografías tamaño carné co nome e
apelidos escritos por detrás.
• Aboar no centro o Seguro Escolar:
TAXAS: Xeral: 1,12 euros; Familia
Numerosa: 0,56 euros; FN Especial: 0
• O alumnado que se matricule por primeira
vez neste centro deberá achegar ademais:
◦ Fotocopia do DNI.
◦ Certificado de empadroamento (só se
é usuario do transporte escolar).
◦ Informe médico.

f

4.º ESO

DOCUMENTACIÓN

Mércores,
30 de xuño

• Impreso de matrícula
• Dúas fotografías tamaño carné co nome e
apelidos escritos por detrás.
• Aboar no centro o Seguro Escolar:
TAXAS: Xeral: 1,12 euros; Familia
Numerosa: 0,56 euros; FN Especial: 0
• O alumnado que se matricule por primeira
vez neste centro deberá achegar ademais:
◦ Fotocopia do DNI.
◦ Certificado de empadroamento (só se
é usuario do transporte escolar).
◦ Informe médico.

Calendario de matrícula

BACHARELATO
LUGAR: Secretaría do centro
HORARIO: De 10:00 A 14:00 horas
SOBRES DE MATRÍCULA dispoñibles na oficina ou na web do centro
PRAZO OFICIAL DE MATRÍCULA: Do 25 de xuño ao 10 de xullo
NIVEL

1.º Bac.

2.º Bac.

DATAS PREFERENTES

DOCUMENTACIÓN

Xoves,
1 de xullo

• Impreso de matrícula
• Fotocopia DNI ou do Libro de Familia.
• Dúas fotografías tamaño carné co nome e
apelidos escritos por detrás.
• Aboar no centro o Seguro Escolar:
TAXAS: Xeral: 1,12 euros; Familia
Numerosa: 0,56 euros; FN Especial: 0
• Certificado de empadroamento (só se é
usuario do transporte escolar)
• Certificación académica (se procede
doutro centro).
• Informe médico (só alumnado de primeira
matrícula no centro).

Venres,
2 de xullo

• Impreso de matrícula
• Dúas fotografías tamaño carné co nome e
apelidos escritos por detrás.
• Aboar no centro o Seguro Escolar:
TAXAS: Xeral: 1,12 euros; Familia
Numerosa: 0,56 euros; FN Especial: 0
• O alumnado que se matricule por primeira
vez neste centro deberá achegar ademais:
◦ Fotocopia do DNI.
◦ Certificado de empadroamento (só se
é usuario do transporte escolar).
◦ Informe médico.

