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Estimadas pais e nais do noso alumnado:

Como vostedes saben, ao longo do curso teñen lugar actividades diversas fóra e dentro
do centro, programadas no Plan Anual de Actividades aprobado polo Consello Escolar. Co
obxectivo de facilitar a participación de todo o alumnado e de mellorar a organización e
coordinación das mesmas, consideramos conveniente a elaboración dunha autorización de
carácter xeral para todas as actividades.
En todo momento os pais /nais estarán informados de tódalas actividades que se leven a
cabo.
No caso de que a actividade teña lugar fóra da cidade ou implique algún desembolso

para  o alumnado, vostedes recibirán toda a información, considerando que o alumno
autorizado  participará en dita actividade cando abone o prezo desta.

Unha vez abonado o custo da actividade non se devolverán os cartos aínda que o alumno
non poida asistir a dita actividade.

Agradecéndolles a súa colaboración reciban un cordial saúdo

-------------------Devolver asinado coa matrícula----------------------------------------

Don/Dona....................................................................................................

.

pai/nai/ Titor/a legal do alumno/a..................................................................

do curso ......... de ......................... autorizo ao meu fillo/a a participar nas

actividades propostas polo centro que se realicen en Santiago, no horario escolar e

que non impliquen desembolso por parte do alumnado.

Santiago, _____ de____________________ de 20__

Pai / Nai / Titor/a legal do alumno,

Asdo.:___________________________ D.N.I.: nº

_______________________________



NORMATIVA VIXENTE SOBRE AS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Según o Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de

educación secundaria defínese:

Artigo 61º.

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,

espacio ou recursos que utilizan. Así cabe considera-las visitas, traballos de campo, viaxes de estudio,

conmemoracións e outras semellantes.

Artigo 62º.

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo centro e figurando na

programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realizan fóra de horario lectivo e nas que a

participación é voluntaria.


