
  
 

FULL D’AUTORITZACIONS CURS 2020/2021 
ALUMNE/A:  

DADES DEL PARE/TUTOR 

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 
(**) Aquesta selecció no afecta els mitjans que pugui emprar la Conselleria 

 Correu electrònic Tel. mòbil 

Missatges immediats:   

Missatges d’informació general en matèria educativa:   

Missatges de faltes d’assistència:   

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 Ibuprofeno: Paracetamol: 

Comunicació de resultats acadèmics al Director Tècnic corresponent  

Sortides durant l’esplai (Només ensenyaments postobligatoris):  

Sortida a darrera hora (Només ensenyaments postobligatoris):  

 

DADES DE LA MARE/ TUTORA 

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 
(**) Aquesta selecció no afecta els mitjans que pugui emprar la Conselleria 

 Correu electrònic Tel. mòbil 

Missatges immediats:   

Missatges d’informació general en matèria educativa:   

Missatges de faltes d’assistència:   

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 Ibuprofeno: Paracetamol: 

Comunicació de resultats acadèmics al Director Tècnic correponent  

Sortides durant l’esplai (Només ensenyaments postobligatoris):  

Sortida a darrera hora (Només ensenyaments postobligatoris):  

Lloc i data: 
Signatura del pare/tutor Signatura de la mare/tutora 

 
 

Política de privadesa: De conformitat amb l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i l’art. 12 del 
Reial Decret 1720/2007, us informa’m que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades per al seu tractament en un arxiu 
automatitzat titularitat de la Conselleria d’Educació i Universitat, amb domicili al carrer Alfons el Magnànim, 29,  07004 de Palma. En 
qualsevol moment podeu exercir els drets reconeguts en la Llei, en particular els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos 
per escrit a aquesta Conselleria, a l’adreça postal abans indicada o bé per mitjà d’un missatge electrònic enviat a l’adreça de correu 
electrònic del centre. També ho podeu fer presentant un escrit a qualsevol dels llocs que preveu l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 


