
 

 

 

 
 
 

COMUNICACIÓN DE PROXENITORES AUTORIZADOS 
ATENCIÓN: CÚBRASE NA SÚA TOTALIDADE E CON SUMO COIDADO. 

ESTES DATOS, SALVO PROBA EN CONTRA, SERÁN OS UTILIZADOS PARA AUTORIZAR A RETIRADA DO 

ALUMNO/A DO CENTRO OU PARA DAR INFORMACIÓN SOBRE A SÚA EVOLUCIÓN ACADÉMICA 
 

ALUMNO/A: 

1º 
apelido  

2º 
apelido  Nome  

 

PROXENITOR QUE ASINA – TITOR/A – RESPONSABLE DO ALUMNO/A 

Nome e apelidos   DNI  

RELACIÓN CO ALUMNO/A:   Nai   Pai   

Se é un titor legal indíquese parentesco / relación (deberase entregar doc. acreditativa)  

 
 

O proxenitor/a - titor/a asinante, que se declara responsable e custodio legal a todos os efectos do alumno/a indicado, e 

que ademais como responsable da matrícula do alumno/a se compromete a comunicar ao centro calquera variación nestes 
datos, INFORMA E AUTORIZA, CON RELACIÓN AO OUTRO PROXENITOR (o pai ou a nai), 
 

MARQUE SÓ UNHA DAS TRES OPCIÓNS SEGUINTES: 
 

1. O outro proxenitor (pai ou nai) PODE recoller e levar o alumno/a do centro e tamén PODE recibir información 

académica sobre el/a. 
 

2. O outro proxenitor (pai ou nai) PODE recibir información académica do alumno/a pero NON PODE recollelo e 

levalo/a do centro. 
 

3. O outro proxenitor (pai ou nai) NON PODE recibir información académica do alumno/a e NON PODE recollelo e 

levalo/a do centro. 
 

--------------- 

Se se marcou a opción 1 ou a 2, cúbranse os seguintes DATOS DO OUTRO PROXENITOR/A. 

Nome e apelidos do 
outro proxenitor  DNI  

RELACIÓN DO OUTRO PROXENITOR CO ALUMNO/A:   Nai   Pai   

Se é un titor legal indíquese parentesco / relación (deberase entregar doc. acreditativa)  

ENDEREZO DE CONTACTO DO OUTRO PROXENITOR 

(cúbrase só se é distinto do enderezo familiar xa indicado no impreso de matrícula): 

Enderezo 
(Rúa / 
Aldea/ 

N.º) 

 Concello  C. P.  

--------------- 

Declaro, baixo a miña absoluta responsabilidade, que os datos aquí indicados son verídicos, e eximo o centro de 
calquera responsabilidade derivada da inexactitude dos devanditos datos. 

IMPORTANTE. En caso de non sinalar ningunha das opcións interpretarase que a única persoa autorizada é o/a asinante. 

En caso de marcar máis de 1 opción entenderase que a opción que prevalece é a menos restritiva para o outro proxenitor. 
 

Data: xuño/setembro de 2021 

 
 
 
Sinatura: 
 ................................................................................................................... 

ANEXO Á MATRÍCULA 

CURSO 2021/2022 

PARA TODO O ALUMNADO 


