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IES LAMAS DE CASTELO

Circular para as familias do alumnado de 3º e 4º de ESO

Seguro Escolar
O Seguro Escolar é unha prestación do Instituto Nacional da Seguridade Social que ten como obxecto
protexer os/as estudantes menores de 28 anos que cursen estudios oficiais desde 3º da ESO. Ten carácter
obrigatorio e cubre riscos por accidente escolar, enfermidade e infortunio familiar. No inicio de cada curso,
xunto coa matrícula, cada alumno de 3º e 4º de ESO debe pagar 1,12 € para o Seguro Escolar.

Poden atopar máis información accedendo a http://www.seg-social.es/Internet_3 e indo  a Traballadores »
Prestacións / Pensións de Traballadores » Prestacións do Seguro Escolar

Cando se precise de asistencia sanitaria por un accidente escolar hai que solicitar no hospital ou servizo de
urxencias un documento relacionando a asistencia prestada e presentalo no instituto para que este xestione
o pagamento a cargo do Seguro Escolar.

Un accidente escolar  non é sempre algo grave:
poden ser casos como que no instituto  se faga
unha ferida, non se lle dea importancia pero que
esta se infecte o fin de semana estando na casa.
Tamén  inclúe  accidentes  que  se  produzan  no
transporte escolar, por pór outro caso.

Este  documento  (vexa  o  exemplo  da dereita)  é
distinto  do  que  se  presenta  cando  se  acode  a
unha  consulta  médica  para  xustificar  unha
ausencia a clase (vexa o exemplo de abaixo).

Este  documento  entrégase  na  secretaría  do
instituto,  que  remite  entón  o  informe  pertinente
para  que  o  Seguro  Escolar  se  faga  cargo  do
pagamento.  Se non se fai  isto,  é posíbel  que o
servizo sanitario lle esixa á familia que pague polo
tratamento recibido.

Se precisan de máis información poden consultar
na secretaría do centro (8818 67204)
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