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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

D./Dª. ………………………………………………, como

pai/nai

titor

interesado (maior de idade)

do alumno/a …………………………………………………, do curso ……………………………………

CONSENTIMENTO INFORMADO DAS FAMILIAS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES EN HORARIO LECTIVO
Tendo coñecemento que as actividades complementarias e extraescolares completan a formación que se imparte
nas aulas e teñen carácter obrigatorio (Orde do 1 de agosto de 1997) e que a Vicedirección do Centro informará
as familias da realización de cada unha destas actividades.
AUTORIZO
NON AUTORIZO
o meu fillo/a a participar en todas as excursións, espectáculos, exposicións e visitas didácticas de carácter
gratuíto organizadas polo Centro durante o curso escolar e acompañado polo profesorado.

AUTORIZACIÓN PARA O TRATAMENTO DA IMAXE DO ALUMNADO
Tendo coñecemento da normativa sobre protección da propia imaxe (Lei 3/1997 galega da familia, da infancia e da
adolescencia e a Ley 15/1999 sobre la protección de datos de carácter persoal) e que a imaxe non pode ser gravada,
reproducida e distribuída sen o permiso expreso do pai, da nai, titor legal ou interesado.
AUTORIZO O IES ESPIÑEIRA
NON AUTORIZO O IES ESPIÑEIRA
para que a imaxe do meu fillo/a (ou a miña mesma no caso de ser maior de idade), poida aparecer no material
gráfico e audiovisual que se difunda desde o centro escolar a través dos recursos educativos en liña, páxinas
web, revistas, redes sociais e outros medios do comunicación do Centro (Aula virtual, páxina web, Facebook,
Twitter, Instagram, Canal IES Espiñeira de Youtube). Os recursos educativos mencionados son de carácter
universal, gratuíto e aberto, e están suxeitos exclusivamente a un uso educativo, non comercial e sen ánimo de lucro.
Así mesmo, dou o meu consentimento para que, dada a natureza e o obxecto dos recursos educativos aos que nos
estamos a referir e que desenvolven os centros dependentes da Consellería de CEOU, a imaxe do alumno/a poida
ser cedida a terceiros, sempre que a referida cesión se axuste ás condicións expresadas no parágrafo anterior.
No caso de conceder a autorización, esta pode revogarse comunicándollo á Dirección do Centro.

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICACIÓNS POR VÍA ELECTRÓNICA (SMS, EMAIL, …)
Tendo coñecemento que a Administración educativa fomentará a xeneralización nos centros docentes da utilización
de medios electrónicos de comunicación coas familias co obxecto de axilizar a comunicación con estas e facilitarlles
así o exercicio dos dereitos e o cumprimento dos deberes que lles corresponden en relación coa educación dos seus
fillos/as (Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa) e que poderá empregarse calquera
medio de comunicación inmediata que permita deixar constancia fidedigna de terse realizado e da súa data (Decreto
8/2015 polo que se desenvolve a Lei 4/2011).
AUTORIZO O IES ESPIÑEIRA
NON AUTORIZO O IES ESPIÑEIRA
para enviar SMS ao teléfono para contacto/notificación e correo ao enderezo electrónico que figuran no
formulario de matrícula, para dar aviso coa maior brevidade posible sobre faltas de asistencia, convocatorias,
notificacións e demais incidencias que se produzan ao longo do curso.
No caso de conceder a autorización, esta pode revogarse comunicándollo á Dirección do Centro.

En Boiro, a …… de ……………. de .........
Asdo.: O pai/nai/titor/interesado.

