
 

 

CURS 2018 -2019 
  

 
AUTORITZACIÓ PER LES SORTIDES DE TREBALL I  COLÒNIES 

 
 
En /na______________________________________________amb DNI  nº 

__________________, dono la meva conformitat, en tant que pare /mare/tutor 

de l’alumne _________________________de la classe de _____________per 

a que participi a totes les sortides de treball i colònies organitzades per l’escola 

dins l’horari lectiu del curs 2018 /19  i aprovades pel Consell Escolar.  

Alhora autoritzo al/la mestre/a acompanyant __________________________ 

per a que pugui prendre les decisions que fóra convenient aplicar en un cas 

d'urgència . 

 

I per tal que així consti, signo la present autorització a  

 

Barcelona ____________________de 201_. 

 

Signatura 

 

 

 

DADES D´INTERÈS.  CONCRETEU AL MÀXIM L’APARTAT SEGUENT: 

 

Alumne   _______________________________________________________ 

Domicili   _______________________________________________________  

Nom de la mare _________Tel.mòbil______________Tel.treball____________ 

Nom del pare ___________Tel. mòbil_____________Tel. treball____________ 

Altres noms i telèfons on sigui possible localitzar-vos 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



 TARJETA SANITÀRIA PERSONAL Nº_____________________________ 

Altres assegurances en cas de no disposar  S.S______________________ 

 

 VACUNES: Ha estat vacunat per última vegada del tètanus amb 

data_________________________________________________________ 

 

 AL·LÈRGIES : Té al·lèrgia  a algun  medicament, aliment o element de la 

natura   ______________________________________________________ 

 
 

 MEDICAMENTS: Pren habitualment algun tipus de medicació__________ 

En cas afirmatiu, quina ? _______________________________________ 

 

Autoritzeu l’administració de Paracetamol en cas de febre durant la 

sortida?______________________________________________________ 

En cas afirmatiu, en quina quantitat? ______________________________ 

 

 OBSERVACIONS:  Especifiqueu qualsevol altra dada significant que pugui 

ser d’interès durant les sortides fora de l’escola o les colònies____________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 
 
     _____________________________________________________________ 
 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes  
Responsable del tractament: Direcció de l’escola  
Finalitat: Gestió de l’acció educativa i orientadora  
Legitimació: Missió d’interès públic  
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria 
de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. Als ajuntaments 
per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l 
’escolarització obligatòria No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem 
obligats per una llei o se’ns doni consentiment explícit del pare/ mare o tutor/a.  
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les ,oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació. 

 


