
    IES GUILLEM SAGRERA

AUTORITZACIONS DE LES FAMÍLIES
Aquest document tindrà validesa tot el temps que l’alumne/a estigui matriculat/da 

al centre o es notifiqui qualsevol canvi en les dades 
(Ompliu per les dues cares)

DADES DEL PARE  /  TUTOR  O  ALUMNE/A MAJOR D’EDAT

Nom i Llinatges

Telèfon mòbil

Correu electrònic (email)

El pare/tutor de l’alumne   
o l’alumne/a major d’edat, del curs: , autoritza a l’IES Guillem Sagrera i a la Conselleria 
d’Educació a enviar-li missatges a través dels següents mitjans de comunicació (encerclau l’opció triada):

Telèfon mòbil Correu electrònic

Missatges de faltes d’assistència

Missatges d’informació general

El pare / tutor de l’alumne/a  o  alumne/a major d’edat autoritza a (encerclau l’opció triada):

Enviar informació de l’alumne/a

Sortides escolars

Trasllat al centre de salut. Quin?  .

Sortir una hora abans en cas d’absència del professorat (només a partir de 3r ESO i Cicles)

Teniu la pàtria potestat?

Administració de medicaments

Autorització ús de la imatge

Aquestes dades poden ser cedides a l’APIMA?

Respecta pla de contingència

Consentiment prova PCR

Palma a,  DD/MM/AAAA

Signatura del pare / tutor o  alumne/a major d’edat

PROTECCIÓ DE DADES: D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/199 de Protecció de Dades de caràcter Personal, vos informam que 
aquestes  dades  passen a  formar  part  d’un  ftter  informàtc  que  té  per  úniques  fnalitat  la  gestó  acadèmica  i  administratva  dels 
estudiants. Aquest ftter també està a disposició de la Conselleria d’Educació, amb les mateites fnalitats. Podeu etercir els drets d’accés,  
rectfcació i cancel·lació amb un escrit adreatat al Director de l’Insttut.
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    IES GUILLEM SAGRERA

AUTORITZACIONS DE LES FAMÍLIES
Aquest document tindrà validesa tot el temps que l’alumne/a estigui matriculat/da 

al centre o es notifiqui qualsevol canvi en les dades 
(Ompliu per les dues cares)

DADES DE LA MARE  /  TUTOR  O  ALUMNE/A MAJOR D’EDAT

Nom i Llinatges

Telèfon mòbil

Correu electrònic (email)

El pare/tutor de l’alumne   
o l’alumne/a major d’edat, del curs: , autoritza a l’IES Guillem Sagrera i a la Conselleria 
d’Educació a enviar-li missatges a través dels següents mitjans de comunicació (encerclau l’opció triada):

Telèfon mòbil Correu electrònic

Missatges de faltes d’assistència

Missatges d’informació general

La mare/tutora de l’alumne/a  autoritza a (encerclau l’opció triada):

Enviar informació de l’alumne/a

Sortides escolars

Trasllat al centre de salut. Quin?  .

Sortir una hora abans en cas d’absència del professorat (només a partir de 3r ESO i Cicles)

Teniu la pàtria potestat?

Administració de medicaments

Autorització ús de la imatge

Aquestes dades poden ser cedides a l’APIMA?

Respecta pla de contingència

Consentiment prova PCR

 Palma a,  DD/MM/AAAA                                          

Signatura de la mare o tutora de l’alumne/a

PROTECCIÓ DE DADES: D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/199 de Protecció de Dades de caràcter Personal, vos informam que 
aquestes  dades  passen a  formar  part  d’un  ftter  informàtc  que  té  per  úniques  fnalitat  la  gestó  acadèmica  i  administratva  dels 
estudiants. Aquest ftter també està a disposició de la Conselleria d’Educació, amb les mateites fnalitats. Podeu etercir els drets d’accés,  
rectfcació i cancel·lació amb un escrit adreatat al Director de l’Insttut.
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