
 
 

 

AUTORITZACIÓ CORREU ELECTRÒNIC, RECOLLIDA D’INFANT 
I EN CASOS D’ACCIDENT     CURS ESCOLAR 2020-2021 

 

En / na (representant legal 1) ___________________________________________ 

Amb DNI _______________  

En / na (representant legal 2) ___________________________________________ 

Amb DNI _______________ 

De l’infant _______________________________________         De l’aula / espai ___________________ 

AUTORITZO /EM 

A la l’EBM Els Gallarets a remetre-li informació sobre les activitats de l’escola o altre informació que 
considerem del seu interès mitjançant correu electrònic.   

ADREÇA ELECTRÒNICA: 

 

AUTORITZO / EM 

Per recollir el nostre fill/a a l’escola en acabar el seu horari escolar durant aquest curs a les següents 
persones i segons ordre de preferència indicat: 

Nom i cognoms Grau de parentiu Telèfon DNI 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

També ens comprometem a comunicar als educadors/es en cas que cap d'aquestes persones pogués 
venir a buscar el nostre fill/a. 
En el moment de recollir l’infant li pot ser requerida la identificació a través de DNI o passaport. 

 

 

AUTORITZO / EM 

A l’EBM Els Gallarets a actuar davant la situació produïda amb els mitjans que es puguin disposar així 
com acompanyar a l’infant en el trasllat (en ambulància, en cas que sigui necessari) i durant l’estada 
mentre no arriben els pares i/o representants legals al CAP i/o a les urgències de l’Hospital.   

Aquest protocol es portarà a terme només en el cas extrem de no localitzar a les famílies i/o en el cas 

que es tracti d’una urgència que des de el centre no pugui ser atesa adientment (pujades de febre 

considerables, trau al cap o part del cos,…). 

Signatura representant legal 1                                                        Signatura representant legal 2 

 

 

Santpedor, a ...... de ....................... de ............. 



 
 

 
 
 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Responsable del tractament: INCOOP, SCCL (C. Mallorca, 51-53 local 5 interior 08029 Barcelona) 
Finalitat: Tramitació i resolució del procés d’admissió de l’alumne i el seguiment de l’escolarització en aquest centre 
Legitimació: Acord amb l’òrgan competent per a la tramitació d’inscripcions. 
Destinataris: Ajuntament competent, Agència Tributària i proveïdors dels serveis informàtics d’INCOOP, SCCL 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar tota la informació detallada en el full annex amb la matrícula. 

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades 

Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 


