AUTORIZACIÓN XERAL PARA PARTICIPAR NAS ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS REALIZADAS POLO CENTRO AO LONGO DO CURSO ESCOLAR

Curso académico:

20

/ 20

Data:

/

/ 20

PARA CUBRIR E ASINAR POLO PAI/NAI/TITOR LEGAL
(OU POLO PROPIO ALUMNO/A SE É MAIOR DE IDADE):

Nome e apelidos do alumno/a: ………………………………………………………………………………………,
curso …………………………………… grupo …………………,
Nome e apelidos do pai/nai: …………………………………………………………………………………………,
DNI n.º ………………………………………………,

(en alumnado maior de idade, póñase o DNI do alumno/a)

como pai/nai/titor autorizo o meu fillo/a a que participe nas actividades
complementarias realizadas polo IES do Milladoiro ao longo do presente curso
escolar, e comprométome a indicarlle ao meu fillo/a:
como alumno/a maior de idade solicito a participación nas actividades
complementarias, e comprométome a acatar:
1.

Que nas actividades complementarias segue rexendo o regulamento do instituto, e que o seu
cumprimento é tan importante como no propio centro. O seu incumprimento pode supoñer o regreso
anticipado do alumno/a da actividade, correndo todos os gastos a cargo do alumno/a e dos seus pais.

2.

Que o alumno/a participa nesta actividade en calidade de estudante do IES do Milladoiro, polo que a
súa conduta e comportamento representa e compromete a todo o instituto.

3.

Que as características dunha actividade lectiva complementaria cun grupo numeroso de estudantes fan
necesario que o alumnado respecte escrupulosamente as instrucións e indicacións que realice o
profesorado responsable da actividade. Os profesores/as poñerán, coma sempre, o máximo celo en
velar polo proveito da actividade e pola seguridade do alumnado participante, pero a colaboración do
alumnado é imprescindible.

4. Como pai/ nai/ titor/a legal [ou como usuario participante] eximo o centro e o profesorado responsable
de calquera incidencia na que se vexa involucrado o alumnado como consecuencia do incumprimento
das normas xerais de comportamento ou do exposto nos puntos anteriores.
5. En atención á Lei 15/1999 de Protección de datos, concedo autorización para o uso educativo de imaxes
do alumno/a (fotos e vídeo) realizadas en actividades lectivas, complementarias e extraescolares, para
ser publicadas na páxina web do centro ou en publicacións, contornas, aplicacións ou ferramentas
virtuais do ámbito educativo
As actividades realizadas ou me foron xa comunicadas, ou serán informadas a través de comunicación
enviada por medio do alumno/a, ou publicitadas no taboleiro do centro ou na súa páxina web, polo que me
dou por debidamente informado e comunicado de todas elas, o que asino no Milladoiro, na data do
encabezamento indicada.
Sinatura: …………………………………………………………………
(o pai/ nai/ titor/a legal /// o propio alumno/a se é maior de idade na data indicada) [rísquese o que non proceda]

