
 
  

 

 
 

 

CEIP PUNTA DE N’AMER 

FULL   AUTORITZACIONS i INFORMACIONS 

 
 

MD 010208-3 
 

 
 
 
NOM  ALUMNE/A: _______________________________________________________NASCUT L’ANY:___________ 
 
 
 
SITUACIÓ FAMILIAR:  

 
*IMPORTANT.   En cas de disposar d’una sentència s’ha de lliurar una còpia per guardar a l’expedient. 
 
 
INFORMAM:  
El/la meu/va fill/filla/tutoritzat/da presenta aquesta  malaltia / al·lèrgia / intolerància: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 
Actuacions a tenir present en cas de patir la malaltia/ l’al·lèrgia/ la intolerància (En cas de disposar 
informe mèdic cal adjuntar-lo): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Altres Observacions a tenir present: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 □   El/la meu/va fill/filla/tutoritzat/da NO té a la data signada cap malaltia, al·lèrgia, intolerància, 
observació que pugui afectar en el seu desenvolupament i activitat en el centre. 
 
 
Sa Coma a _______de ______________ de 20 

 
                   Signatura pare/mare/tutor/a 1                               Signatura pare/mare/tutor/a 2 

 
 

 

 
 
 

Sempre que la família de l’alumne/a no notifiqui algun canvi, aquestes informacions seran vigents 
fins a la finalització de la seva escolarització.  



 
DADES I AUTORITZACIONS 

ALUMNE/A:   

 

  

  DADES  PARE / MARE / TUTOR 1 

Nom i llinatges:  

Telèfon mòbil:  

Correu electrònic:  

Titular de la pàtria potestat:         □ Sí           □ No 

                                                   Comunicacions 

Autoritza les comunicacions des del centre/Conselleria:          □Sí              □ No 

(*) En cas d’autoritzar les comunicacions, marca a continuació amb una X els mitjans que el centre pot utilitzar 
 Tel. mòbil Correu electrònic 

Missatges de faltes d’assistència: □ □ 

Missatges d’informació general en matèria educativa: □ □ 

Missatges immediats: □ □ 

                                                  Autoritzacions (marcau amb una X) 

Enviar informació de l’alumne/l’alumna: □ Sortides escolars: □ 

Autorització ús imatge: □ Trasllat al centre de salut: □ 

Administració de medicaments sota prescripció mèdica:      □  

  Cedir les dades a l’AMIPA:    □ 

  Cedir les dades de l’alumne/a a plataformes externes:     □ 

 

    Signatura  pare/ mare/tutor/a 1  

 

 

 

 



 
DADES  PARE / MARE / TUTOR 2 

Nom i llinatges:  

Telèfon mòbil:  

Correu electrònic:  

Titular de la pàtria potestat:         □ Sí           □ No 

                                                   Comunicacions 

Autoritza les comunicacions des del centre/Conselleria:          □Sí              □ No 

(*) En cas d’autoritzar les comunicacions, marca a continuació amb una X els mitjans que el centre pot utilitzar 
 Tel. mòbil Correu electrònic 

Missatges de faltes d’assistència: □ □ 

Missatges d’informació general en matèria educativa: □ □ 

Missatges immediats: □ □ 

                                                  Autoritzacions (marcau amb una X) 

Enviar informació de l’alumne/l’alumna: □ Sortides escolars: □ 

Autorització ús imatge: □ Trasllat al centre de salut: □ 

Administració de medicaments sota prescripció mèdica:      □  

  Cedir les dades a l’AMIPA:    □ 

  Cedir les dades de l’alumne/a a plataformes externes:     □ 

  

    Signatura  pare/ mare/tutor/a 2 

  

   

 Sa Coma a ______ de __________ de 201 

 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest 
formulari. 
Finalitat del tractament i base jurídica: gestió de les comunicacions i autoritzacions necessàries per al correcte desenvolupament de la funció educativa dels centres docents, d’acord amb 
la Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE). 
Responsable del tractament:  
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que 
hi hagi obligació legal o d’interès legítim d’acord amb el RGPD. 
Termini de conservació de les dades personals: les dades dels usuaris se conservaran de forma indefinida en tant que la persona física afectada no sol·liciti la supressió. 
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió,de limitació, de 
portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del 
tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals»,previst en la seu electrònica de la CAIB (seu 
electrònica). Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). 
Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 
07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es. 

Sempre que la família de l’alumne/a no notifiqui algun canvi, aquestes autoritzacions seran vigents fins a la 
finalització de la seva escolarització en el centre. 


