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FITXA DE DADES BÀSIQUES 

Nom __________________Cognoms________________________________________Data naixement______________________ 

Nº d’afiliació del Servei Català de la Salut.: _____________________________    CURS A QUÈ ET MATRICULES :  ___________  

Nombre total de germans (inclòs tu) ____________ Família nombrosa   / monoparental:  Persones amb qui convius:___________   

Telèfon particular________________Telèfon alumne/a_________________________Telèfon Emergència____________________

 Llengua d’ús familiar:  Català     Castellà    Altres 

Correu electrònic de l’alumne/a 

Telèfon mòbil de l’alumne:_____________ 

DADES RESPONSABLE 1:  

Nom___________ Cognoms_____________________________ 

Professió: _____________Lloc de Treball___________________ 

Telèfons_____________________________________________ 

Correu electrònic: 

 

 

 

DADES RESPONSABLE 2:  

Nom___________ Cognoms_____________________________ 

Professió: _____________Lloc de Treball___________________ 

Telèfons_____________________________________________ 

Correu electrònic: 

  

  

 
AUTORITZACIONS DE FUNCIONAMENT ANUAL 

Us preguem que llegiu detingudament les següents explicacions i marqueu amb una X en els espais 

corresponents 

DRETS D’IMATGE    
El Departament d’ Ensenyament, seguint la normativa vigent sobre el dret a la pròpia imatge, ens recomana tenir 
l’autorització signada per part dels pares  o del propi alumne/a , en cas de ser major d’edat, per tal que es pugui fer ús 
d’imatges d’activitats programades  des del centre per a l’aprenentatge dels seus alumnes.   

AUTORITZO  NO AUTORITZO  

SORTIDES      
Sent que el meu fill/a és menor d’edat, dono el meu consentiment per a participar a les sortides didàctiques, aprovades 
pel Consell Escolar del centre,  que l’institut organitzarà al llarg del curs a l’entorn del centre i a diversos punts d’Olot.  

AUTORITZO  NO AUTORITZO  

PUBLICACIÓ DE MATERIALS    
Que el material que elabori el meu fill/a pugi ser publicat en els espais de comunicació (blogs i espais web i revistes) del 
mateix centre amb la finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.  

AUTORITZO  NO AUTORITZO  

TRANSPORT EN EL CAS DE NEVADES 
(Els alumnes majors de 18 anys queden exempts d’omplir aquest requadre) 

1-UTILITZA EL TRANSPORT ESCOLAR 2-NO UTILITZA EL TRANSPORT ESCOLAR  

Sol·licito: Que en cas que es produeixi una situació de 
nevades que obligui a anul·lar les classes o a avançar el 
transport escolar  

□ El meu fill agafi el transport escolar. 

□ El meu fill NO agafi el transport escolar i, quan s’acabi 
l’horari de classes o bé si s’anul·len: 

□ Ja el vindré a buscar         

□ Pot marxar sol de l’institut 

Sol·licito: que, en cas que es produeixi una situació de 
nevades 

□ Deixin sortit el meu fill de l’institut, de manera que pugui 

anar sol cap a casa, sigui l’hora que sigui. 

□ Ja el vindré a buscar                

En cas que es produeixi aquesta situació,eximeixo el centre de qualsevol responsabilitat que se’n pugui derivar. També 
manifesto que he estat advertit dels perills que pot suposar si el meu fill utilitza la moto o la bicicleta per tornar a casa. 

 
AUTORITZACIÓ DEL PARE, LA MARE, EL TUTOR/A O L’ALUMNE/A MAJOR D’EDAT 
 
En/Na_____________________________________________________, com a pare/mare/tutor o alumne/a  
 
major d’edat amb DNI______________________________ dono fe de les dades que consten en aquest full. 

 Signatura 

                               

 

                               

 

                                

 


