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Actividade extraescolar: Viaxe cultural 
Francia (Burdeos - Poitiers - Toulouse).  
Documentación necesaria:  

• DNI, NIE ou pasaporte. 
o Oficina de expedición da Policía Nacional 

 C/ Fernández Villaverde, 1. 
 36002 Pontevedra 
 Tel.: 986.85.89.73 
 Horario  de 9 a 17:00 h. con cita previa. 

o Tamén hai oficinas en Marín, Vigo ... máis información en www.policia.es 

• Tarxeta sanitaria europea. 
o A Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) é válida durante dous anos, indicándose a data de caducidade na mesma. 

A utilización de la TSE durante o seu período de validez encontrase condicionada a que a súa persoa titular 
continúe reunindo os requisitos que deron lugar á súa obtención. Noutro caso, os gastos que se orixinen 
poderían ser reclamados en concepto de prestacións indebidas, de acordo co previsto no artigo 76 do 
Regulamento (CE) 883/04.  É importante que antes de realizar un desprazamento a calquera país do Espazo 
Económico Europeo1 ou a Suíza, comprobe que dispón da TSE e que o seu período de validez comprende a 
data de regreso prevista. Se non é así, solicite unha nova TSE para asegurar a cobertura sanitaria durante a 
súa estancia.  Só no suposto de que a súa TSE no fora aceptada no país de estancia, vostede pode dirixirse á 
rede SOLVIT (solvit@ue.maec.es), servizo gratuíto para a resolución de problemas entre administracións 
que aplican os Regulamentos Comunitarios de Seguridade Social. 

o Seguridade Social. 
 Por Internet, a través da Sede Electrónica de la Seguridade Social (sede.seg-social.gob.es), non 

sendo necesario dispor de certificado dixital para acceder a este servizo. 
 Centro de atención e información del INSS de Pontevedra (CAISS) 

• C/ Gagos de Mendoza, 4 
• E-36001 Pontevedra 
• Horario  24 horas. 

 Tamén hai oficinas noutras localidades  www.solicitartarjetasanitariaeuropea.es/ 
o Para outras mutualidades (Muface, isfas, Mugeju) consultade na oficina correspondente. 

• Autorización para menores de idade de saída ao estranxeiro. 
o En caso de non dispor de pasaporte. 
o Ten/ñen que solicitala a/s persoa/s responsable/s provista/s do seu DNI/NIE/Pasaporte e libro de familia. 
o Indicar que os acompañantes do menor serán profesorado do IES A Xunqueira II e IES Luís Seoane. 
o Opción 1  Policía Nacional, comisaría. (1 proxenitor) 

 C/ Joaquín Costa, 17-19. (andar baixo) 
 36001 Pontevedra 
 Tel.: 986.86.83.83 
 Horario  24 horas. 

o Opción 2  Comandancia de la Guardia Civil. (2 proxenitores) 
 C/ Paseo Domingo Fontán, 6 
 36005 Poio (Pontevedra) 
 Tel.: 986.80.79.00 
 Horario  24 horas. 

• Ficha de datos persoais, intolerancias alimentarias e/ou medicación.  
                                                           
1 Estados nos que teñen validez a TSE:  Alemaña, Austria, Bélxica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romanía, Suecia e Suíza. 

http://www.policia.es/
http://sede.seg-social.gob.es/
http://www.solicitartarjetasanitariaeuropea.es/

