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Autorización1 de asistencia a actividade complementaria2 ou extraescolar3. 
Actividade: 

• Nome  Actividade "patinaxe sobre xeo e obradoiros", alumnado de 1º e 3º da ESO.  
• Data/s (dd/mm/aaaa)  (complementaria) 19/12/2019. // (extraescolar) Do       ao      . 

• Saída do centro (hh:mm)  08:35 horas. // Chegada ao centro (hh:mm)  10:20 horas aprox. 

• Organizada polo/s departamento/s de Educación física4, tendo como profesor/a coordinador/a a 

D/Dª José María Solla Casqueiro e coma profesorado axudante/s a D/Dª José Ignacio Carbajo 
Esteban,  José A. Ricoy Bugarín e profesorado colaborador doutras materias. 

• Custe (Se é complementaria5)  4€, a pagar polo alumnado  2€ (o 50%, a pagar na secretaría) 

• Custe (Se é extraescolar)  0€, 3 prazos  1º (0 de       = 0€), 2º (0 de       = 0€),, 3º (0 de 

      = 0€).  A pagar na conta ES73 2080 5480 9530 0010 4508. (Abanca) 

• Observacións  É preciso levar luvas, Autorizacións até o 16/12/2019. 
(Lembrámoslle que a cafetería do centro dispón de servizo de merendas para actividades) 

(corta pola liña e devolve a autorización xunto ao primeiro pago) 

Au
to

riz
ac

ió
n 

Eu, Dª/D ___________________________________________________, coma responsable da/o 

alumna/o _____________________________________________________, pertencente ao curso 

(1/2/3/4) ____ª de (ESO/BTO) ____, grupo (A/B/C/D) ____,  

AUTORIZO, baixo a miña responsabilidade, a participar na actividade Actividade "patinaxe sobre xeo 

e obradoiros", alumnado de 1º e 3º da ESO. . 
(Son consciente de que a/o citada/o alumna/o deberá, en todo momento, atender ás indicacións, e 

seguir o comportamento que lle indique o profesorado, o cal non será responsable das conse-cuencias 

de calquera acto que se derive do incumprimento das instrucións por parte do alumnado) 
Asdo.:  A/O responsable da/o alumna/o.                  Pontevedra, _____ de _______________ de 201____.

  

 

Dª/D  _______________________________________. 

 

 
 

 
1 Segundo as Normas de organización e funcionamento do centro, aprobadas polo Consello escolar o día 27 de xuño de 2013. 
2 Enténdese por actividade complementaria aquela que se desenvolve durante o horario escolar e no caso de saídas, pode continuar 
ao longo da xornada, sen embargo non inclúe pernoctación. 
3 Enténdese por actividade extraescolar aquela que se desenvolve en varias xornadas, incluíndo sempre pernoctación/s. 
4 Sempre haberá unha persoa coordinadora e responsable da actividade e unha rateo dun/ha profesor/a por cada 20 alumnos. (art. 
67.c do Decreto 324/1996) 
5 Segundo acordo do Consello escolar de 3 de outubro de 2013, o centro farase cargo do 50% do mesmo e o alumnado do resto. 


