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BAC – CICLOS 
 

ALUMNO:                                                                                                        CURSO:                                                    

 

AUTORIZACIÓN PARA O TRATAMENTO DA IMAXE DO ALUMNADO (maiores de 14 anos) 

 

D/Dna. ………………………………………………………………………………. (nome do alumno ou alumna maior de 14 

anos) autorizo o tratamento da miña imaxe en relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas polo centro e polos 

responsables e autoridades educativas na páxina web ou blog do centro ou institucional, na revista escolar e en medios de comu-

nicación durante o curso escolar 2017/18. 

 

................ ,  ..................... de ............... Asdo.: …………............................................... (o alumno ou alumna maior de 14 anos) 

 

AUTORIZACIÓN PARA SAIDAS DO CENTRO NA ZONA DE VIVEIRO  (menores de idade) 

 

Eu, Dª/D ………………………………………………………………………………………………….…………., pai/nai/titor/a legal da/o 

alumna/o ………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorizo, baixo a miña responsabilidade, a saída da miña/do meu filla/o ou titoranda/o legal 

………………………………………………………….. 

Pertencente ao curso …………………………………….. ………….., conforme as seguintes opcións: 

 Durante as saídas do centro por actividades escolares na zona de Viveiro. 

................ ,  ..................... de ............... Asdo.: ..................................................................................... (representante legal) 

 

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS SOBRE AS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 
 

A dirección do IES María Sarmiento comunícalle que como Nai/Pai/Titor ou titora legal do estudante matriculado no presen-

te curso    escolar no dito centro pode consultar a programación didáctica das materias que cursa por cada unhas seguintes 

vías: 

1. Consultando a páxina web do centro:  http://www.edu.xunta.es/centros/iesmariasarmiento 

2. Falando co profesor ou profesora da materia correspondente 

3. Falando co xefe ou xefa de departamento 

En calquera caso, cada profesor poñerá un extracto da programación didáctica á disposición do alumnado 

ao comezo do curso. 

E para que conste que recibín a dita información, eu don/dona pai/nai/titor ou titora legal 

de.................................................................................................................... asino a presente 

 

Asdo.    ................................................................................. (representante legal) 
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Autorización de saída do instituto en horario lectivo para Bacharelato e FP. 

O artigo 107 da Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento 

do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria 

e se establece a súa organización e funcionamento (DOG 02-09-97) di textualmente 

“Tamén será función dos profesores de garda a tutela dos alumnos de educación secundaria obri-

gatoria durante os períodos de lecer.” 

Polo tanto, o alumnado da ESO non pode saír do centro. A situación do alumnado das restantes 

ensinanzas compete ao Consello Escolar do centro (artigo 106 a) da dita orde). 

Como o alumnado de Bacharelato e FP pode non estar matriculado dun curso completo e ser me-

nor de idade parece lóxico regular a súa situación dun modo diferente. Ao mesmo tempo, como a idade 

obrigatoria de escolarización é ata os 16 anos, tamén parece lóxico que o dito alumnado non poida saír do 

centro. 

Xa que logo, o Consello Escolar do IES María Sarmiento aprobou que o alumnado de FP e Bacha-

relato poida saír do centro durante os períodos de lecer e cando falte un profesor co que teñen clase sem-

pre e cando se cumpran as dúas seguintes condicións: 

 O/A pai/nai/titor/a legal asina a presente autorización 

 O/A alumo/a ten os 16 anos cumpridos se está matriculado na FP Básica. 

 

Autorización de saída do centro 

Eu Don/a ......................................................................................................................................., 

pai/nai/titor/a legal do/a alumno/a ..............................................................................................................., 

do curso .............................................. (se é de FP Básica debe ter os 16 anos cumpridos) 

AUTORIZO baixo a miña responsabilidade a saída do/a meu/miña fillo/filla/titorando/a legal durante e os 

períodos de lecer e durante as horas nas que tivera clase cun profesor que falta. 

E para que así conste, asino a presente 

Sinatura do pai/nai/titor/a legal 

 

En ......................, a ......... de ............. de 2017 

 


