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AUTORITZACIÓ D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ ALS ALUMNES 
 
 
Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal autoritzi al personal 
del centre que administri al seu fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva 
administració en horari lectiu. 
 
 
 
En/na………………………………………………………………amb DNI………….............. 

com a pare, mare o tutora de l’alumne/a......................................................................... 

classe .............................., autoritzo sota la meva responsabilitat, que el personal de l’Escola doni al 

meu fill/a la següent medicació: 

 

 

Nom del medicament DALSI  o  APIRETAL.............................................. 

Dosi....................................................................................................................... 

Horari.................................................................................................................... 

Per un diagnòstic de............................................................................................. 

 
 
 
 
L’Escola no es fa responsable dels efectes que aquesta medicació pugui ocasionar. 
 
I perquè així consti, signo aquesta autorització. 
(abans de signar l’autorització, llegiu la informació sobre protecció de dades que es presenta a 
continuació) 
 
 
 
Barcelona..............de...................................de................... 
 
 
 

 

(Signatura pare, mare o tutor)                                (Signatura pare, mare o tutor) 
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
 
Als efectes del que disposa la normativa de protecció de dades us informem dels principals elements relacionats amb el tractament de dades 
(informació bàsica) que consten en aquesta autorització. Per a més informació podeu accedir al formulari d’inscripció on s’exposen els 
extrems complerts d’aquest tractament, i per resoldre qualsevol dubte pot dirigir-se a escola@decroly.org: 
 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES 
DADES 

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLA DECROLY (Vendrell 1, 08022 Barcelona) 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES 
SEVES DADES 

Gestió administrativa, educativa i cultural dels alumnes. 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT Obligació legal.- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació Consentiment dels 
interessats o dels seus representants legals. 

DESTINARIS DEL TRACTAMENT (A QUI 
PODEN CEDIRSE LES DADES) 

No hi ha destinataris previstos. 

DRETS DELS NOSTRES USUARIS Els nostres usuaris poden accedir, rectificar, suprimir, limitar el tractament de les 
seves dades, així com revocar el consentiment atorgat, mitjançant comunicació 
formal dirigida a la direcció del Centre. El procediment i requisits es detallen a la 
normativa i a la informació addicional. Els usuaris tenen dret a presentar una 
reclamació davant l'autoritat de control (Autoritat Catalana de Protecció de Dades) 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES Les dades es tractaran i conservaran durant el període en que l’alumne estigui 
escolaritzat així com aquell termini addicional que, si s’escau, obligui la legislació 
vigent. 
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