AUTORITZACIÓ PER ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS
CRÒNICS CURS 2020-2021
En / na (representant legal 1) ___________________________________________
Amb DNI _______________
En / na (representant legal 2) ___________________________________________
Amb DNI _______________
De l’infant _______________________________________________
De l’aula / espai __________________________________________

Aquesta autorització només s’emplenarà per part de les famílies única i exclusivament quan
l’educador hagi d’administrar una dosi de medicament (corresponent al tractament que
estigui fent l’infant) quan aquesta coincideixi en l’horari escolar.
Cal que sigui degudament omplerta sinó des del centre educatiu no s’administrarà la
corresponent dosi de medicament.
Juntament amb aquesta autorització, és obligatori que les famílies adjuntin la recepta o
informe del pediatre on hi consti el nom de l’infant, la pauta i el medicament que ha de
prendre.
AUTORIZO/ EM
Al personal del centre educatiu, que no són professionals sanitaris, a administrar a
l’alumne/a en qüestió el medicament que es dirà segons la pauta descrita, alliberant-lo de
tota responsabilitat i assumint els riscos de la seva actuació.
Nom Medicament

Dosi

Quan s’ha
d’administrar

Signatura representant legal 1

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

L’aplicació del
medicament consisteix
en:

Signatura representant legal 2

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.

