
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Mas i Perera 
 
 

FULL D’AUTORITZACIONS CURS 2020-2021 

 
Dades de l’alumne o alumna i dels pares, mares o tutors 
Nom i cognom de l’alumne o alumna 
 
 

Nom i cognoms de pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna                                                              DNI/NIE/Passaport 
  
 

 

A la part posterior del full hi ha descrits específicament cadascuna de les autoritzacions.  

1. D’ús d’imatges de l’alumne/a, publicació de dades de caràcter personal i material 

elaborat per l’alumnat 

   SÍ AUTORITZO  

       NO AUTORITZO  
 
2. Sortides escolars curtes  
   SÍ AUTORITZO  

       NO AUTORITZO  
 
3.Autorització per a l’administració de paracetamol 

   SÍ AUTORITZO  

       NO AUTORITZO  
 

         Recordeu que la dosis depèn del pes del vostre fill/filla:  0’15 x Pes en Kg. Per tant, si el vostre   

            fill/filla pesa 10 kg, s’haurà d’administrar (0’,15×10) = 1,5ml.  
 

Nom del medicament Dosi (ml) 

APIRETAL  

 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades 
 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre.  
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.  
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu consentit prèviament.  
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.  
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnescentres-departament.html 
 
 
     He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves dades personals 
 

Lloc i data: Vilafranca del Penedès, ........ de                                de 2020  

Signatura del pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne o alumna 
 
 
 
 
 
Direcció del centre 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnescentres-departament.html


1.D’ÚS D’IMATGES DE L’ALUMNE/A, PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I MATERIAL 

ELABORAT PER L’ALUMNAT 
 

El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web i xarxes socials, on informa i 
fa difusió de les activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. 
 
En aquests espais es poden publicar imatges/veu en què apareguin, individualment o en grup, alumnes 
que fan les activitats esmentades. 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està 
regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares, mares o 
tutors legals per publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills o filles i hi siguin clarament 
identificables. 
 

a. La imatge/veu del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats 
escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en: 

 - exposicions dins de l’escola i/o fora de l’escola. 
- pàgines web (amb accés i sense accés restringit), blogs i xarxes socials (twitter,...) que el 
centre gestiona directament. 
- fotografies i/o filmacions destinades a difusió pública no comercial (Penedès TV,  altres 
mitjans de comunicació,...) 

 - revistes o publicacions d’àmbit educatiu (tal com sona,...) 
- presentacions digitals de la pàgina web de l’escola, seminaris i presentacions de projectes en 
el que forma part l’escola.  
- treballs de grups que es comparteixen amb les famílies (CD, maleta familiar, fotografies de 
grup, àlbums, ...) 

       - plataformes d’internet no administrades pel centre (vimeo...) 
 

b. El material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre 
(blogs, espais web, xarxes socials i revistes) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa i on hi 
pugui constar el nom sense cognoms o les inicials de l’alumne o alumna i el nom del centre.  
 
 
 
2.SORTIDES ESCOLARS CURTES 
 

Que el meu fill/a  prengui part en totes les sortides de l’escola que es realitzin per Vilafranca del 
Penedès. 
 
 

3.AUTORITZACIÓ PER A L’ADMINISTRACIÓ DE PARACETAMOL 
 

El Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria han recomanat introduir el paracetamol 
(apiretal) a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Quan un infant té febre igual o superior 
a 38ºC, mentre s’espera que els familiars el vinguin a recollir, es recomana administrar aquest 
medicament amb la prèvia autorització del pare, mare o tutor.  
 
Autoritzo al centre educatiu i al menjador a administrar al meu fill/a paracetamol 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. Així mateix certifico que el meu fill/a no presenta intolerància ni al·lèrgia al paracetamol.  
El centre queda totalment exclòs de responsabilitats pels efectes que aquesta medicació pugui 
ocasionar.  
 


