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Fondo Social
EUROPEO

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA A RECOLLIDA DOS ALUMNOS NO CENTRO
O alumnado menor de idade, non poderá saír do Centro durante o horario escolar,
agás ó comezo e ó final das clases. Se por algún motivo ten que saír, só poderá facelo
acompañado dun dos seus responsables legais ou doutra persoa maior de idade
previamente autorizada mediante este impreso.
(nai)Dª ______________________________________ con DNI nº _______________ e
(pai)D _______________________________________ con DNI nº _______________
Responsables legais do alumno/a _________________________________________ ,
con DNI nº ____________________matriculado/a no IES FRANCISCO ASOREY de
Cambados, no curso ____________no ano académico 2022/2023.
NON AUTORIZAMOS a ningunha persoa a recoller ó noso fillo/a no centro.
AUTORIZAMOS ás seguintes persoas a recoller ó noso fillo/a no centro

(deben achegar copia do DNI/NIE de tódalas persoas autorizadas):
DNI

Apelidos e Nome

Parentesco co
alumno/a

Estas autorizacións terán vixencia dende a data da sinatura, e durante os anos
seguintes nos que o alumno/a menor de idade permaneza matriculado nos distintos
ensinos que se imparten neste Centro, sen prexuízo do dereito de modificación por
parte dos responsables legais en calquera momento.
Cambados, _____ de _____________________ de ________

Asdo.:

Asdo.:
(Nai do/a alumno/a)

(Pai do/a alumno/a)

INSTRUCIÓNS
1.- O impreso deberá ser cuberto e asinado por ámbolos dous proxenitores, agás
no caso de que só un deles ostente a patria potestade.

2.- Deberán especificar se autorizan a alguén ou non (os proxenitores que
cubren e asinan o impreso, xa se sobreentende que están autorizados).

3.- En caso de autorizar a alguén (distinto dos proxenitores), deberán indicar os
datos que se piden no recadro correspondente, e achegar fotocopia do DNI de
cada persoa autorizada.

4.- Se necesitan autorizar a máis persoas, poden cubrir outro impreso. Tamén
poden modificar as autorizacións en calquera momento comunicándoo no
Centro.
5.- RECORDADE que o alumnado de novo ingreso deberá entregar este impreso
cuberto xunto co de matricula, no momento da súa formalización.

As persoas autorizadas, deben acreditar a súa identidade mediante un documento
válido (DNI ou similar), cada vez que acudan ó centro a recoller ó/á alumno/a.

