
 

 

AUTORIZACIÓN PARA A INCORPORACIÓN A SECCIÓN BILINGÜE CURSO 2022/23 
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL – 3º ESO - INGLÉS 

 
 
D./D.ª___________________________________ con  DNI/NIE _______________ proxenitor/a 

D./D.ª___________________________________ con  DNI/NIE _______________ proxenitor/a 

do/da alumno/a ________________________________________________________________ 

matriculado/a no curso 2022/23 en 3º ESO 

Fun informado/a do contido da Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións 

bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario (DOG 

20/05/2011)i.  

E AUTORIZO A INCORPORACIÓN DO/A ALUMNO/A Á CITADA SECCIÓN BILINGÜE DURANTE O 

CURSO 2022/23  

______________, _________de _____________ de 2022 

 
Sinatura proxenitor/a                                                Sinatura proxenitor/a 

 
 
 

Asdo.:___________________                                    Asdo.:______________________ 
 

 
i Artigo 2: Definición 

1. Unha sección bilingüe é a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística da educación primaria, 

da educación secundaria obrigatoria ou bacharelato, ou dun módulo de formación profesional específica, que se 

cursa nun nivel por un grupo de alumnos ou alumnas dun xeito bilingüe, dentro do enfoque AICLE/CLIL (aprendizaxe 

integrada de contidos e linguas): na lingua cooficial que corresponda, segundo a normativa vixente, e nunha lingua 

estranxeira falada na Unión Europea, que é impartida como área ou materia ao devandito grupo de alumnos e 

alumnas.  

2. A incorporación da lingua estranxeira na sección bilingüe acadará un mínimo dun 50 por cento. 

Artigo 3: Estrutura e organización 

4. A avaliación e promoción do alumnado axustarase en todos os casos aos procedementos establecidos na 

normativa vixente con carácter xeral. Ao remate de cada curso o alumnado que sexa cualificado positivamente na 

área, materia ou módulo obxecto da sección bilingüe recibirá unha credencial oficial expedida polo centro 

conforme participou nunha sección bilingüe, que se fará constar mediante dilixencia no seu historial académico 

segundo o modelo do anexo I. 

Artigo 4. Alumnado.  

2. O alumnado que forme parte dunha sección bilingüe non poderá abandonala antes de rematar o curso escolar, 

salvo por razóns xustificadas ante a dirección do centro e coa autorización desta. No caso de que se produza deberá 

comunicarse á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 

3. A incorporación dun alumno ou unha alumna a unha sección bilingüe requirirá a autorización por escrito dos 

pais, nais ou titores/as legais. 

 


