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Informació bàsica sobre protecció de dades: 
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Gestió de la 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. Als Consells Comarcals per a la gestió 
dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el 
consentiment. 
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: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html 
 

 
AUTORITZACIÓ PER REALITZAR ACTIVITATS FORA DEL RECINTE ESCOLAR. Curs 2020-2021. 

 
 
En/Na (nom del pare, mare o tutor/a) ______________________________________________, amb el DNI / 

NIE _________________________,  que gaudeix de la pàtria potestat legal de l'alumne/a 

__________________________________________________________, 

AUTORITZO     NO AUTORITZO   

l'esmentat/da alumne/a a participar a les activitats aprovades pel Consell Escolar del centre que es  fan fora 

del recinte escolar, inclòs el desplaçament en transport públic o privat (autoritzat) segons les necessitats i 

condicionants de l’activitat. 

 

Així mateix, faig extensiva aquesta  autorització al professorat i a la direcció del centre perquè prengui  les 

decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries en cas d'extrema urgència, sota la pertinent direcció 

facultativa. 

  

Signatura, 

 

 

 

 

Sabadell,  ______ de  ________________ de  2020 
 
 
 
Nota : Aquesta autorització no pressuposa que l'alumne participi a totes les activitats: el professorat dels equips docents establirà, si 

fos necessari, els condicionants, objeccions i limitacions a la participació de l'esmentat/da alumne/a a les activitats fora del 
recinte escolar. Es recorda que l’alumnat ha de seguir les  indicacions i  instruccions que dona el professorat en tota activitat 
programada. 
 
 

Aquesta autorització serà vàlida mentre  l’alumne/a estigui matriculat en aquest centre. 
En cas que es vulgui anul·lar la seva validesa, caldrà notificar-ho a secretaria. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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