
 
 
 

 
 

COMUNICACIÓN DE VARIACIÓN DE DATOS 
DE CONTACTO OU DE AUTORIZACIÓN 

 
 

Data:           /           /20 
 
 
Datos do ALUMNO/A (cubrir na súa totalidade): 
1º 
apelido  2º 

apelido  Nome  

Tel. 
móbil  Correo 

electrónico  

 
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)  

 
 

NOVOS DATOS DE CONTACTO (cúbranse só aqueles nos que se producisen variación) 
 
Enderezo familiar (aquí enviaranse as comunicacións) 
Rúa / 
Aldea/ N.º 

 
Parroquia / 
Localidade  Concello  C. P.  

Tel. fixo  Á atención de (escribir o nome da nai, pai, titor/a 
legal a quen se dirixe a correspondencia)  

Correo 
electrónico  

Tel. móbil da nai  Tel. móbil do pai  

Tel. 
urxencia  Nota: o teléfono de urxencia debe ser un móbil, do pai ou da nai. 

Usarase para comunicar avisos urxentes ou importantes (reunións, avisos de temporal, etc.). 
ATENCIÓN: É obrigatorio comunicarlle puntualmente ó Centro calquera tipo de variación nos datos de contacto aquí indicados. 
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN PARA O USO DE IMAXES DO ALUMNO/A 

En atención á Lei 15/1999 de Protección de datos, concedo autorización para o uso educativo de imaxes do alumno/a (fotos e vídeo) realizadas en actividades lectivas, 
complementarias e extraescolares, para ser publicadas na páxina web do centro ou en publicacións, contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais do ámbito educativo. 
SI  [X]      NON  [   ]  (márquese unicamente no caso de non conceder autorización; neste caso prevalecerá a marca do NON) 

 
AUTORIZACIÓN PARA SAÍDA DO CENTRO (só para alumnado de bacharelato) 

Como pai/ nai/ titor/a legal, CONCEDO AUTORIZACIÓN para que o alumno/a (en caso de que sexa menor de idade) poida SAÍR LIBREMENTE do centro, durante a 
totalidade do presente curso académico, nos recreos, nas sesións en que non teña clase por ausencia do profesorado, ou, cando sexa o caso, comunicando e 
asinando el/ela mesmo/a a súa propia saída por motivo de ter que saír por asistencia ó médico, por cuestións de organización familiar, por indisposición leve ou por 
calquera outro motivo que o alumno/a libremente alegue, eximindo o centro de calquera responsabilidade neste senso. 
SI  [X]      NON  [   ]  (márquese unicamente no caso de non conceder autorización; neste caso prevalecerá a marca do NON) 

 
  
Sinatura: 
 
 
 
 
 
 

 
 .................................................................................................................................... 
 Pai / Nai / Titor/a legal. [Ou o propio alumno/a só se é maior de idade] (rísquese todo o que non proceda) 


