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En/Na_____________________________________________________________________ 

pare, mare o tutor/a de________________________________________________________ 

o 

En/Na__________________________________________________alumne/a major d’edat. 

 

En el moment d’inscriure’s en aquesta Escola, accepta el caràcter propi de l’Escola, com a eix 

vertebral del funcionament del centre i es concreta en: 

 Caràcter Propi dels Centres La Salle 

 Projecte Educatiu de La Salle Manlleu 

 Projecte lingüístic de La Salle Manlleu 

 Normes d’Organització i Funcionament del Centre 

 Organització pedagògica de La Salle Manlleu 

 Formació religiosa que s’imparteix a La Salle Manlleu 

Manlleu, a _____ de ___________________ de 20____. 

Signatura del pare, mare o tutor/a                                      Signatura alumne/a major d’edat 



 

PROTECCIÓ DE DADES I DRET D’IMATGE 
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Nom i cognoms de l’alumne/a ................................................................................................................. 
Nom i cognoms del pare/mare/tutor (en menors de 14 anys) ............................................................... 

 
D’acord amb el que preveuen els articles 7 i 13 del RGPD i 11 de la LOPDPGDD,  el sotasignat queda informat de què: 

El Col·legi La Salle Manlleu, amb domicili a Manlleu, C/ Enric Delaris  n. 68, 08560, Manlleu i els Germans de les 
Escoles Cristianes (La Salle Catalunya) amb domicili al carrer Sant Joan de La Salle, 42 de Barcelona, són els responsables 

del tractament de les dades personals 

El delegat de Protecció de Dades del centre és el senyor Òscar Magrinyà amb domicili al Carrer Sant Joan de La 
Salle n. 42, 08022, Barcelona. Es pot contactar pel correu electrònic protecciodades@lasalle.cat. 

Les  dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre mantingueu relació amb l’escola s’incorporaran a una base 
de dades anomenada BDGAELSMLL i a una altra anomenada BDGAGEC, titularitat del col·legi La Salle Manlleu i la Salle 
Catalunya respectivament. Les dades es faran servir per a gestionar la informació que calgui per a prestar els serveis que ens 
demaneu i per  a mantenir-vos informats de les activitats que organitzi el col·legi La Salle Manlleu i la Salle Catalunya,  tant 

per mitjans electrònics, com per altres mitjans. Per a millorar el funcionament intern de l’escola, i a instàncies del departament 
d’educació,  també es poden fer servir les dades per fer estadístiques. La informació acadèmica es conservarà als nostres 
arxius històrics de manera indefinida amb la finalitat de poder certificar el nivell d’estudis assolit pels alumnes quan ho demani 
l’interessat. 

Fem servir imatges, so, treballs i dades dels alumnes i de la comunitat educativa. En alguns casos, se’n faran servir 
per fer difusió de les activitats als espais de difusió pública d’informació: web, blogs, xarxes socials, revista i altres publicacions. 
Podeu rebre més informació d’aquest apartat a la web https://lasallemanlleu.cat/. Les imatges es conservaran amb caràcter 
històric fins que ens revoqueu aquesta autorització. 

Al centre hi ha càmeres de seguretat. Les imatges captades només se cediran a la policia o als òrgans judicials adients 
quan s’hagi comés una infracció i en cas de delicte. En tot cas, per imperatiu legal. Les imatges captades es conservaran com 
a màxim 30 dies. 

La informació dels alumnes que tinguin alguna necessitat educativa específica serà tractada pel nostre departament 
d’orientació psicopedagògica. En alguns casos, aquesta informació pot ser comunicada a professionals externs, per donar 
suport al nostre personal o bé per afavorir els interessos dels alumnes o de les seves famílies. Conservarem la informació 
psicopedagògica un màxim de 5 anys a comptar des de que l’interessat causi baixa de l’escola. 

La base jurídica del tractament és el consentiment atorgat amb aquest document, relació contractual i obligació legal. 

Els destinataris de la vostra informació són: el personal propi dels responsables del tractament, degudament autoritzat 
per les respectives direccions,  els proveïdors necessaris per complir amb les nostres obligacions, les persones o entitats que 
paguin la matrícula per facilitar el control de la relació jurídica, i les administracions públiques en l’àmbit de les seves 
competències.  

Com a eina tecnològica l’escola pot fer servir sistemes de Google (G-Suite). El responsable del tractament ha signat 
un acord amb Google, ajustant-se a la resolució de l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades de 22 de juny de 2017. Per 
obtenir més informació sobre les polítiques de privacitat de G-Suite pot visitar els següents enllaços:  

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació que consta en aquest 
document. 

Teniu dret a exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació i oposició al tractament, a consentir 
expressament la possibilitat de fer portabilitat de la vostra informació i a revocar total, o parcialment, el consentiment que 
atorgueu amb la signatura d’aquest document. 

La negativa a facilitar-nos les dades que us demanem, impedirà que puguem gestionar les obligacions que ens vinculen 
amb vosaltres i poden condicionar la vostra participació a algunes activitats.  

L’organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d’aquest document és l’Autoritat Espanyola 
de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c/ Jorge Juan número 6.  

Les decisions individuals automatitzades i creació de perfils, en general, no les fem servir. No obstant això, algunes 
proves “tipus test” es poden corregir amb programes o aplicacions digitals. Per fer una atenció més acurada de l’alumne, es 
poden generar perfils quan es presenten necessitats educatives especials. 

Llegida i entesa l’anterior informació, 

DEMANO I AUTORITZO als Responsables del Tractament per a què tractin tota la informació facilitada i la que s’elabori 

posteriorment en les condicions que consten en el present document, d’acord amb les prescripcions previstes al RGPD i 
LOPDPGDD. 

Manlleu, el dia....... de .......................... de 20..... 

 

L’alumne                                        El pare/mare/tutor (en menors de 14 anys)   La Salle Manlleu 
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FITXA MÈDICA i 
AUTORITZACIÓ SORTIDES 
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El pare/mare/tutor ..................................................................... amb DNI ............................... de l'alumne/a 

..........................................................................., del curs ..................................... de l’etapa .......................... 

DECLARA 

Que en/na ................................................................ no té cap al·lèrgia, intolerància, ni malaltia coneguda. 

1.- Que en data ……/……/20.....…, el doctor………...........................……, amb núm. col·legiat …….................. 

ha diagnosticat la següent al·lèrgia/intolerància/malaltia al/la meu/va fill/a: 

................................................................................................................................................................................. 

2.- Que acredita la diagnosi amb una copia testimoniada autèntica de la prescripció facultativa. 

3.-  Que, tenint en compte el diagnòstic i a fi de prevenir possibles incidències en la seva salut, cal prendre  les 

següents precaucions: (poseu-hi totes les indicacions que hagi fet constar el metge)  

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

4.- Que, en cas que es presenti una crisi,  el facultatiu ha prescrit que s’administri al menor la dosi ....................... 

del medicament ................................ , d’acord amb el contingut de la copia testimoniada de la prescripció i el 

protocol d’actuació que acompanyem amb la present Instància i, en cas de qualsevol incidència que pugui sorgir 

per causa de l’administració prescrita, se’n fa l’únic responsable. 

DEMANA: 

- Que en cas d’emergència, es procedeixi com ha previst el metge. En cas imprevist, es posi al/la meu/va fill/a a 

disposició del personal sanitari més proper o amb el més efectiu per a rebre instruccions. 

- Que pregui les mesures adients per evitar el contacte del meu fill/a amb l’agent perjudicial. 

- Que, en substitució i per ordre del representant parental del menor, que signa el present document, en cas de 

contacte amb agent al·lergogen, o d’emergència, administreu la medicació prescrita pel doctor 

.............................................. consistent en ……………….............….. a administrar ……….........................…… 

- Que, en qualsevol cas, se m’informi de les incidències i de les mesures aplicades tan bon punt sigui possible.  

AUTORITZA: 

El seu fill/a a participar a les activitats i sortides escolars del curs 20___/20___ d’acord amb el calendari de 

la Guia de l’Alumne aprovat pel Consell Escolar.  

Aquesta autorització és extensiva a les decisions mèdicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas 

d’extrema urgència, i sempre a l’empara de la pertinent direcció facultativa.  

Així mateix, qui signa declara que la persona interessada no presenta cap dificultat que impedeixi una 

relació normal en comunitat. 

Igualment s’autoritza al cobrament de la sortida en cas de no signar i retornar al Tutor/a la butlleta que hi ha 

en la circular de la sortida. 

Manlleu, .......... de/d’ .............................. del 20....... 

Signatura pare/mare/tutor 

 
 
 



 

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DEUTE DIRECTE SEPA 

Document VA001.SEPA 26.04.2021 

 
Referència de l’ordre de domiciliació   

Identificador del creditor  ES1021000290980200007705 

Nom del creditor  La Salle Manlleu 

Direcció del creditor  C/ Enric Delaris, 68 

Codi postal  08560 Població Manlleu Província Barcelona 

País Espanya 
(A complimentar pel Creditor) 

 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a la 
entitat del deutor per carregar el seu compte i (B) a la entitat a efectuar els càrrecs seguint les instruccions del creditor. 
Com a part dels seus drets, el deutor esta legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del 
contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que 
segueixen a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat 
financera. 

 

Nom del deutor   

Direcció del deutor   

Codi postal   Població   Província   

País   

 

Swift BJC (Pot tenir de 8 a 11 posicions)                       

Número de compte IBAN ( A Espanya l’IBAN té 24 posicions i comença sempre per ES) 

                                                

Tipus de pagament: ☐ Recurrent ☐ Únic 

(A complimentar pel Deutor) 

 
 
 

Data    Localitat  

 

Signatura deutor 

  
  
 
 
 

 
 
 

TOTS ELS CAMPS HAN D’ESTAR COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT 
UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HAURÀ DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA 


