
I.E.S. SAN PAIO
Rúa Casal Aboy, 11
36.700  TUI   (Pontevedra)
: 986-600-319   : 986-607-585
e-mail: ies.sanpaio@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/iessanpaio

                                                                                                

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NUNHA SECCIÓN BILINGÜE
NA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 3º DE ESO NO IES “SAN PAIO”

ORDE do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos  
públicos de ensino non universitario. (DOG 20/05/2011).

O departamento de Educación Física do IES San Paio ten previsto ofertar, para o curso 2012-2013, unha 
sección bilingüe (castelán/galego/inglés) para os alumnos de 3º de ESO.

Unha sección bilingüe é a organización do ensino dunha materia (educación física), que se cursa nun nivel 
(3º  de ESO) por  un grupo  de alumnos ou alumnas dun xeito  bilingüe,  dentro  do enfoque  AICLE/CLIL 
(aprendizaxe integrada de contidos e linguas), na lingua cooficial que corresponda, segundo a normativa 
vixente, e nunha lingua estranxeira falada na Unión Europea (Inglés), que é impartida como materia ao 
devandito grupo de alumnos e alumnas.

A incorporación do inglés na sección bilingüe acadará un mínimo dun 50 por cento.

A incorporación dun alumno ou unha alumna a unha sección bilingüe requirirá a autorización por escrito dos 
pais, nais ou titores/as legais.

O alumnado que forme parte dunha sección bilingüe non poderá abandonala antes de rematar o curso 
escolar, salvo por razóns xustificadas ante a dirección do centro e coa autorización desta. No caso de que 
se  produza  deberá  comunicarse  á  Dirección  Xeral  de  Educación,  Formación  Profesional  e  Innovación 
Educativa.

SOLICITUDE

Nome do pai / nai: DNI:

De conformidade co establecido na orde pola que se regulan as seccións bilingües.

SOLICITO A PARTICIPACIÓN na sección bilingüe de Educación Física no curso de 3º de ESO para o 
próximo curso académico 2012-2013, do alumno/a seguinte:

Nome do alumno / alumna:
Curso actual: 2º ESO

ESTA SOLICITUDE ENTREGARASE NA SECRETARÍA DO IES “SAN PAIO”.

En Tui, a .......... de ......................... de ...............

O pai/nai do alumno

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

SR. DIRECTOR DO IES SAN PAIO DE TUI
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