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Apelidos e nome da/o alumna/o: Data de 
nacemento 

Curso 

Apelidos e nome da/o nai/pai/titor legal: Teléfono 1 Teléfono 2 

PUBLICACIÓN DA IMAXE 
 AUTORIZO ao IES “Concepción Arenal” á publicación da imaxe da/o miña/meu filla/o nos 

recursos educativos, blogs, páxina web e revista do Centro. 

 NON AUTORIZO ao IES “Concepción Arenal” á publicación da imaxe da/o miña/meu filla/o 
nos recursos educativos, blogs, páxina web e revista do Centro. 

Os recursos educativos, blogs, páxina web e revista do noso Centro son de 
carácter universal, gratuítos e abertos, estando suxeitos exclusivamente a un uso 
educativo non comercial. As accións, produtos e utilidades derivadas de súa 
utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. Dou o meu 
consentimento para que, dada a natureza e obxecto destes recursos, a súa imaxe 
poida ser cedida a terceiros, sempre que se axuste ás condicións expresadas no 
parágrafo anterior. 

Ferrol, ___ de ______ de 20__ 
 
 
 
Asdo.: ___________________ 

 
AUTORIZACIÓN DAS SAÍDAS NO CONCELLO 
 AUTORIZO á/ao miña/meu filla/o a participar nas saídas organizadas polo IES “Concepción 

Arenal” dentro do Concello de Ferrol no presente curso académico 20____ / 20_____  

 
NON AUTORIZO á/ao miña/meu filla/o a participar nas saídas organizadas polo IES 
“Concepción Arenal” dentro do Concello de Ferrol no presente curso académico 20___ / 
20___ 

Comprometéndome a esixirlle o cumprimento das normas de convivencia 
aprobadas polo Consello Escolar e eximindo ao Centro e ás persoas 
acompañantes de toda responsabilidade ante calquera incidencia que 
non sexa causada pola súa neglixencia, e si por posibles imprudencias 
ou desobediencia da/o miña/meu filla/o. 

Ferrol, ___ de ________ de 20___ 
 
 

Asdo.: ________________________ 

 
MATRIMONIOS SEPARADOS LEGALMENTE MEDIANTE SENTENZA 
(é preciso aportar a documentación máis recente sobre esta situación) 
A garda e custodia da/o alumna/o corresponde a: 
 
Dona/Don ________________________________ 

A patria potestade, se lle foi privada a un dos proxenitores, corresponde a: 
 
Dona/Don ________________________________  

Observacións para ter en conta polo Centro/Outras Situacións: (Especialmente indicar quen está 
autorizada/o para recoller á/ao alumna/o durante a xornada lectiva) 
 
Dona/Don ________________________________ 

Ferrol, ____ de ______________ de 20____  
Asdo.: ______________________________ 

IMPORTANTE 
Se a/o súa/seu filla/o padece algún tipo de proceso alérxico, limitación fisiolóxica ou 
funcional, enfermidade infecto-contaxiosa ou calquera outra patoloxía que precise de 
coidados ou alertas especiais DEBERÁ poñerse en contacto coa dirección do 
Centro. 
	


