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AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA NO CENTRO OS LUNS A MEDIODÍA 

O  recinto escolar e a cafetería do instituto permanecen abertos os luns a mediodía (e algún outro día no caso de haber 

algunha actividade pola tarde).  

Neste horario (de 14:10 a 16:30) non hai no centro ningún  profesor nin membro do equipo directivo que tutele ao alumnado 

que permaneza no recinto, quedando baixo a súa responsabilidade absoluta (dos propios alumnos e dos seus pais ou 

titores legais) calquera feito que aconteza nese intervalo. 

Este documento debe ser asinado por todos os pais/nais/titores legais, independentemente de que os seus fillos queden 

ou non a mediodía. 

AUTORIZACIÓN CONTAS DE CORREO DO CENTRO 
(Só alumnos de 1º ESO e de nova incorporación no centro) 

Con obxecto de facilitar a integración das novas tecnoloxías na vida educativa do centro, consideramos conveniente a 

creación de contas de correo electrónico para todo o alumnado co dominio iesdavidbujan.gal e utilizando as ferramentas 

gratuítas de Google para Educación. Para a creación destas contas de correo non haberá que facilitar máis datos persoais 

que o nome e o primeiro apelido e serán xestionadas por nós. Dado que os rapaces/as menores de 14 anos necesitan a 

autorización dos pais para crearen unha conta de correo electrónico, pedímoslles que asinen o presente onde autorizan a 

creación da conta de correo do centro para o seu fillo/a que será utilizada para fins educativos. As contas de correo levarán, 

por regra xeral, como nome de usuario o nome e primeiro apelido da súa filla/o. O contrasinal será persoal e creado polo 

propio usuario. Se vostede quixese restituír o contrasinal ou saber algo máis sobre este servizo, non ten máis que pórse 

en contacto coa dirección do Centro. 

 

Cambre, a………de…………….de 20…. 

 

Asinado:---------------------------------(pai/nai/titor legal) 

AUTORIZACIÓNS MATRÍCULA 

D./DNA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  CON DNI --------

------------------------------------------ COMO PAI/NAI/TITOR LEGAL DO ALUMNO/A ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ --- DOUME POR ENTERADO/A,  

AUTORIZO E ACEPTO A RESPONSABILIDADE DA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE ENGADE: 

USO DA APLICACIÓN ABALAR MÓBIL 

O abalar móbil permite consultar a través da internet diariamente calquera incidencia de clase anotada polo profesor/a 

como faltas a clase, retrasos, amoestacións, expulsións da aula, xustificar as faltas de asistencia, solicitar titorías con 

calquera profesor e consultar as cualificacións do seu fillo/a ao remate de cada avaliación.  

Todas as funcionalidades que permite a aplicación e o seu uso poden consultarse  na páxina web do instituto. 

De autorizarse este sistema, non se enviarán as faltas de asistencia por escrito ás casas. 

 

Tlfno. Móbil DA NAI:.................................................. Tlfno. Móbil  DO PAI.............................................................  

    ( É necesario dispor de polo menos un número de teléfono móbil con datos para o acceso ao sistema)                                                         

AUTORIZACIÓN DE USO DA IMAXE DO/DA ALUMNO/A 

Autorizo o tratamento da imaxe e/ou secuencias filmadas ou gravadas (imaxes e/ou sons) do meu fillo/a en relación coas 

actividades escolares, complementarias e extraescolares promovidas polo centro e polos responsables e autoridades 

educativas na páxina web ou blogue do centro ou institucional, redes sociais do IES David Buján, na revista escolar e en 

medios de comunicación durante o curso escolar. As accións, produtos e utilidades derivadas da súa utilización non 

poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. 

Así mesmo, autorizo o tratamento da imaxe en contornas, aplicacións ou ferramentas virtuais prestadoras de servizos en 

nube, redes sociais, ou servizos de mensaxería, e autorizo a posible transferencia internacional de datos, derivada do seu 

uso, aos países nos que se atopen os seus servidores. 

 AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se realizan co alumnado en horario lectivo e que, 

formando parte da programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan.  

Autorizo ao meu fillo/a a participar nas actividades complementarias que se realicen durante o curso. Esta autorización 

implicará a obrigatoriedade de participar en todas as actividades complementarias que se celebren ao longo do curso e 

se realicen dentro do horario lectivo. Nalgúns casos pódense estender a parte do horario non lectivo do día, e que supoñan 

o desprazamento do alumnado fóra do recinto escolar a pé ou en calquera medio de transporte cun custo de 0 € para o 

alumnado. Neste apartado cabe incluír as visitas didácticas, traballos de campo. etc.                                                                                                                                                                                                                                                                              
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