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BACHARELATO  
 

 
Don/a_________________________________________________________DNI:_____________________________, pai, nai ou titor/a legal do/a 

alumno/a_______________________________________________________de_______curso de BACHARELATO,  dou a miña autorización ou 

non as seguintes consideracións recollidas no Regulamento de Réxime Interior do Instituto: 

 

1. Nas Normas de Organización e Funcionamento do Centro contémplase a posibilidade de que en 1º e 2º de bacharelato 

se poidan realizar exames póla tarde. O que se pretende é beneficiar o alumnado ao dispor de mais tempo para o 

desenvolvemento das probas. Alén diso, en 2º de bacharelato compre familiarizánse cós modelos de exame das ABAU,. 

 
(Sinale cun X o que considera) 

 
                         Autorizo o/a alumno/a a asistir ao centro as tardes que for preciso para a realización de exames.       

                      Non autorizo ao alumno/a a asistir ao centro as tardes que for preciso para a realización de exames.  

2. Tendo en conta a situación do centro, autorizo ao meu fillo/a utilizar –en tempo de lecer para recreo- as zonas peonís 

do perímetro do Instituto.  

 (Sinale cun X o que considera) 

 
                                                     Autorizo       Non autorizo   
 
 
3. SÓ PARA O ALUMNADO DE 1º DE BACHARELATO 
Por ter o centro un ximnasio de reducidas dimensións e polo contorno peonil do mesmo, autorizo ao meu fillo/a a realizar 

algunhas actividades de educación física (Exemplo: 1.000 m, velocidade, prácticas de orientación) nos xardíns limítrofes 

ao mesmo. 

 

 (Sinale cun X o que considera) 

 
                                     Autorizo                    Non autorizo   
 
 
Pontevedra, _____de_________________________de_______________ 
 
 

 

Asinar polo alumnado 

 

 

Nome do/a alumno/a:___________________________________________________DNI:_____________________________ 

 

   AUTORIZO (*Uso da imaxe)   NON AUTORIZO (*Uso da imaxe) 

 

*Ao IES Valle Inclán a utilizar a miña imaxe en todas as publicacións e medios que o centro considere oportunos para a difusión 

das actividades aprobadas pola dirección do centro ou o Consello Escolar, cuxa finalidade sexa única e exclusivamente divulgar o 

labor académico do instituto. 

Caso de non autorizar prégase que o alumnado se absteña de posar para fotos, vídeos, etc…realizados por algún mebro da 

comunidade educativa; en caso contrario, o Centro non se fará responsable da súa utilización. 

 

Pontevedra,________de______________________de_______       

 
 

ESTA AUTORIZACIÓN É VÁLIDA PARA TODA O BACHARELATO. SE DESEXA FACER ALGÚN CAMBIO, SERÁ NECESARIO CUBRIR OUTRO IMPRESO E 

ENTREGALO NAS OFICINAS DO CENTRO. 

Asinar polo pai, nai ou titor/a legal, 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos  

persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Educación, Universidade e F.P da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar 

o presente procedemento. 
A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a mesma, edificio adtivo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou 

mediante envío dun correo electrónico asxt.educacion@xunta.gal 

Asinado o/a 

alumno/a: 


