
Generalitat de Catalunya    
Escola  Pericot  
Andreu Tuyet Santamaria, 35 
17003 – Girona 
b7008675@xtec.cat            

 

 

FULL D’AUTORITZACIONS DEL CENTRE 

 
Nom i cognoms de l’alumne o alumna 

 

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

 

 
Autoritzo 

 
1.ÚS D'IMATGES, PUBLICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DE 
MATERIAL QUE ELABOREN 
 
a) Que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer en fotografies i materials 

audiovisuals corresponents a activitats escolars lectives, complementàries, 
extraescolars organitzades pel centre i publicades en la pàgina web i xarxes 
socials del centre.                                                                      Sí                 No 

 
b) Que el material elaborat pel meu fill o filla pugui ser publicat en els espais de 

comunicació del centre o altres institucions educatives (blogs, espais web i 
revistes) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa:      Sí                 No 

 
2. ASSISTÈNCIA A LES SORTIDES: Que el meu fill o filla pugui assistir a totes les 
sortides que organitzi l’escola Pericot amb els mestres tutors, mestres especialistes i 
altres acompanyants:                                     Sí autoritzo              No autoritzo 
 
3. ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS: Administrar medicaments sempre i quan es 
porti el paper oficial del metge on consti el nom de l’alumna/e, del medicament, la 
dosis i la durada del tractament. :                  Sí autoritzo        No autoritzo 
 
4. SORTIDA DELS ALUMNES DE L'ESCOLA (edat?): Que el meu fill/a pugui marxar 
sol/a a la sortida de l’escola sota la meva responsabilitat. Tant a les 12.30h si no fa ús 
del servei de menjador com a les 16.30h:     Sí autoritzo        No autoritzo 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades  

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Autoritzacions relatives als alumnes 
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/alumnes-centres-departament.html  

 
  He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de 
les meves dades personals. 
 

Lloc i data                         

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


