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DADES DE L’ALUMNE/A 

Alumne/a:  ................................................................................................................................................  

Curs:  .......................................  Etapa:  ........................................................................................  
 

En/na  ....................................................................................  com a PARE / MARE / TUTOR de 

d’aquest/a alumne/a amb DNI ............................................. , telèfon mòbil  .........................................  

i adreça de correu electrònic   ............................................................................................................  
 
 
 

Protocol d’actuació del centre quan un/a alumne/a es fa mal 

 

1. Es valora l’incident i si es creu que no cal anar d’urgència al metge es truca a la família 
per a que vinguin a recollir-lo.  

 
2. Si es creu que cal anar al metge, es truca a la família, perquè acompanyin a l’alumne/a. 

Quan es tracti d’accident escolar d’alumnes de 3r o 4t d’ESO i postobligatoris (menors de 
18 anys), es passa per secretaria per a que es faci la sol·licitud de prestació de 
l’assegurança escolar, que s’ha de lliurar a l’hospital. Si no hi ha ningú a secretaria o és 
molt urgent, es pot fer el tràmit a posteriori. 

 
3. Abans de marxar cap a l’hospital, es truca a la família per a que acompanyin al seu fill/a. 

Si hi ha la impossibilitat justificada per part de la família de venir al centre amb urgència, 
un/a professor/a l’acompanyarà a l’hospital, fins que arribi la família.  

 

Em dono per assabentat que aquest és el protocol de l’Institut si el 

meu fill/a es troba malament o s’ha fet mal. I per això signo, 

 

 

Normes de convivència 

Conec les normes de convivència recollides al NOFC i a la Guia 

de l’Alumne/a i accepto el protocol de sancions que s’hi relaciona. 

 

 

 

 

 

 

Signatura 

Signatura 
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Autorització de sortides 

Autoritzo el meu fill/a a realitzar les sortides didàctiques 

programades per centre i aprovades pel Consell Escolar, amb les 

condiciones establertes pel mateix Consell. 

 

 

Autorització d’ús d’imatge 

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a les 

activitats organitzades pel centre i publicades a: 

 La pàgina web del centre 

 Filmacions destinades a difusió pública del centre 

 Revistes o publicacions d’àmbit educatiu 

 

 

Fitxa mèdica 

Comunico al centre les dades mèdiques que considero oportunes i necessàries perquè, en 

cas de necessitat pugui ser atès correctament. Adjunto el certificat mèdic. 

 

 

 
 
 
 

Malalties cròniques, al·lèrgies, asma, medicacions a prendre, impediments físics o 
psíquics,........ 
 
 

 

 
 
El Vendrell, .......... de/d’ ................................... de 201.... 

Signatura 

Signatura 

Signatura 


