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AJUNTAMENT DE PALAMÓS   
Departament d’Ensenyament 

 
Nom de l’ infant:____________________________________________  Data de naixement: ____ /____ /____ 
 
En/na ______________________________________________, amb DNI número: ______________________ 

com a pare/mare (o representant legal) de l’infant més amunt esmentat, inscrit a la Llar Municipal L’Estel de 

mossèn Gumersind. 

 

AUTORITZACIÓ PER PRENDRE DECISIONS MÈDIQUES EN CAS D’URGÈNCIA 

 
El nostre protocol pels casos d’accidents o de malaltia és sempre trucar en primer lloc a la família als telèfons 
que ens han facilitat i en el cas de no localitzar a ningú, es traslladaria a l’infant a l’Hospital de Palamós. 
 
Autoritzo a que el meu fill/a pugui ser traslladat a un centre mèdic en un vehicle de servei públic i  a que es 
puguin prendre les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’urgència, sota la 
direcció facultativa.. 
                                                                                           
Signatura 
      
 
 
 

AUTORITZACIÓ DE SORTIDES FORA DEL RECINTE ESCOLAR 

 
Autoritzo a que el meu fill/a pugui participar plenament en totes aquelles activitats escolars i extraescolars 
que la llar programi i porti a terme tant dins  com fora del recinte escolar, així com dins o fora de l’ horari 
escolar prèviament contractat. Aquesta autorització fa referència a aquelles sortides programades per l’ equip 
educatiu i posteriorment aprovades per Consell escolar del centre (on hi tenen representació els progenitors), 
així com aquelles altres petites sortides pels voltants del centre o pels barris de la ciutat (sempre dins del 
terme municipal) a peu o amb altres mitjans de transport públic malgrat hagin estat contemplades en la 
Programació anual de  l’ escola aprovada pel Consell escolar únicament de forma general i sense data concreta. 
 
Signatura 
 
 
 
 
Palamós,____ de ___________________ de 20____ 
 
Responsabilitat del tractament: Ajuntament de Palamós. 
Finalitat: Seguiment dels infants, gestió de la llar o organització dels serveis, gestió d’inscripcions i cobrament de quotes, planificació 
dels serveis de la llar i comunicacions amb les famílies i difusió de les activitats del servei. 
Legitimitat:  Les dades es tracten en compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1e RGPD). 
Destinataris: Les dades es comuniquen a entitats bancàries amb finalitats de cobrament i a l’Agència Tributària. 
Drets de les persones interessades:  Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud  de 
limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Palamós, al Carrer Major, 56 de Palamós (CP 17230) o a l’adreça electrònica 
apd@palamos.cat 
Pot obtenir informació addicional sobre protecció de dades a www.palamos.cat  
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