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AUTORIZACIÓNS PARA O CURSO 2020/2021 
 

D.:_________________________________________ DNI:___________________ 

Dna.:_______________________________________ DNI:___________________ 

Pais/Titores legais do/a alumno/a:_______________________________________ 

Curso____________________________ 
 
 

1- AUTORIZACIÓN  PARA SAIR DO CENTRO AO REMATE DO HORARIO LECTIVO  
 

    AUTORIZAMOS        NON AUTORIZAMOS 

 
Ao noso/a fillo/a ___________________________________________ a saír só/soa 
do recinto escolar ao remate das actividades lectivas, eximindo á Consellería de 
calquera responsabilidade por danos ou lesións indemnizables que poida sufrir. 
 

Pai/titor      Nai/titora 
 
 

Asdo:................................................            Asdo:................................................    
 
 No caso de non autorizar, os alumnos deberán ser recollidos no centro polos seus 
proxenitores, ou por adultos autorizados polos responsables, nos horarios fixados ou polas puntuais 
comunicacións cursadas con ocasión de eventos. 
 As persoas encargadas da recollida terán a obriga de comunicar calquera demora que se vaia 
a sufrir. Transcorrido o tempo de demora comunicado sen que apareceran, efectuaranse dende o 
centro chamadas aos responsables dos alumnos, que de resultar infrutuosas, poderán 
determinar a condución dos escolares ás dependencias da Policía Local ou cuartel da Garda 
Civil   

________________________________________________________________________

   

2- AUTORIZACIÓN PARA SAIDAS DENTRO DO CONCELLO  

    AUTORIZAMOS        NON AUTORIZAMOS 

 
A saír do recinto escolar en horas lectivas, sempre que sexa para a 

realización de actividades dentro do Concello de Burela programadas polo centro, e 

acompañado/a polo profesorado. 

Pai/titor     Nai/titora 

 

 

Asdo:..................................................         Asdo:.......................................................    
 
 
3- AUTORIZACIÓN PARA O USO DE IMAXES (Para menores de 14 anos) 
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    AUTORIZAMOS        NON AUTORIZAMOS 

 
O tratamento da súa imaxe en relación coas actividades escolares e 

extraescolares promovidas polo IES Monte Castelo e polos responsables e 
autoridades educativas na páxina web ou blogues do centro, na revista 
escolar e en medios de comunicación durante o curso 2020/21. 

Ademais autorizamos o tratamento da imaxe en contornas, 
aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de servicios en nube, redes 
sociais, e a posible transferencia de datos, derivada do seu uso, aos países 
nos que se atopen os seus servidores. 

Así mesmo recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de 
revogación deste consentimento en calquera momento. 

 

Pai/titor     Nai/titora 
 

 

 

 

Asdo:................................................            Asdo:................................................    
 
___________________________________________________________________ 
 
 
4- AUTORIZACIÓN PARA O USO DE IMAXES (Para maiores de 14 anos) 
 

D./ Dna.(alumno/a) _____________________________________________________, 

con DNI:______________ 

   AUTORIZO        NON AUTORIZO 

 

O tratamento da miña imaxe en relación coas actividades escolares e 
extraescolares promovidas polo IES Monte Castelo e polos responsables e 
autoridades educativas na páxina web ou blogues do centro, na revista 
escolar e en medios de comunicación durante o curso 20/21. 

Ademais autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou 
ferramentas virtuais prestadoras de servicios en nube, redes sociais, e a 
posible transferencia de datos, derivada do seu uso, aos países nos que se 
atopen os seus servidores. 

Así mesmo recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de 
revogación deste consentimento en calquera momento. 
 

 

 

 

Asdo:................................................ 
 

    Burela, ___ de ________________ de 2020 
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