
curs 2018-2019 
 

 

Full d’autoritzacions relativa als alumnes 

Les dades personals i acadèmiques que ens proporcioni quedaran incorporades al fit-
xer d’alumnes amb la finalitat de dur a terme aquelles gestions acadèmiques i adminis-
tratives que es derivin i siguin necessàries per al manteniment de la relació entre 
l’alumne/a i el centre.  

Tanmateix, l’informem que les seves dades, d’acord amb l’establert per la legislació 
vigent, seran cedides a aquells ens públics a qui legalment s’hagin de cedir. 

També consenteix i autoritza: 

 Que s’utilitzin les seves dades identificatives que estrictament siguin necessàries 
per a poder enviar-li a la família de l’alumne/a informació sobre cursos i activi-
tats, així com per al seguiment acadèmic. 

 Que la imatge de l’alumne/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a ac-
tivitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades per 
l’Institut i publicades a la pàgina web, al blog i a les xarxes socials del centre o a 
altres publicacions d’àmbit educatiu. 

 Que l’alumne/a pugui assistir a totes les sortides programades al llarg de tot el 
curs escolar 2018/2019, amb les condicions establertes pel Consell Escolar del 
centre. 

 Que el material elaborat per l’alumne/a pugui ser publicat en els espais de co-
municació (blogs i espais web del centre i revistes editades pel mateix centre) 
amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa. 

 Que el centre pugui gestionar la creació de l’usuari i contrasenya associats a re-
cursos i serveis d’Internet per treballar a l’aula. 

 Que les dades de salut, que siguin estrictament necessàries, puguin comunicar-
se a l’equip docent. 

 Que el centre educatiu pugui administrar paracetamol al seu fill/a, en cas de 
presentar febre superior a 38ºC de temperatura corporal mentre s’espera 
l’arribada d’algun familiar que el pugui portar a casa.  

 Que, en cas d’extrema urgència, es puguin prendre decisions sense cap respon-
sabilitat civil, sota la direcció facultativa pertinent. 

Per últim, caldria que informessin a la Secretaria del centre qualsevol canvi relacionat 
amb la situació legal de la família. 

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través 
del corresponent escrit dirigit al responsable de fitxer a la Secretaria Acadèmica 
d’acord amb l’establert a la L.O. 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. 

Nom i Cognoms de l’alumne/a: ........................................................................  

DNI del pare/mare o tutor legal o major d’edat: .............................................  

Signatura:   

 
 
Banyoles, ________de _______________ de 2018 
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