
 

  
 
 
 
NOM I COGNOMS..........................................................................       CURS  20__-__:  ……................ 
 
 
• El vostre fill/a pateix algun tipus d’al·lèrgia?      □ NO □ SI 

 
Quina? 
□ Al·lèrgia alimentària a:    

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

................................................................................................................................................................ 
 
□ Al·lèrgia als següents medicaments:           

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

................................................................................................................................................................ 
 
□ Altres al·lèrgies (pol·len, pols,...) a:  

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

................................................................................................................................................................ 
 
•Pateix alguna malaltia crònica (asma, atacs epilèptics, diabetis, ...)?  □ NO  □ SI 

Quina? ................................................................................................................................................................. 

•Ha patit alguna lesió important (muscular, òssia, tendons,lligaments,...)? □ NO  □ SI 
 
Quina? ................................................................................................................................................................. 

•Ha de prendre algun tipus de medicació, prescrita pel metge de forma continuada dins l’horari  escolar? 

□ NO  □ SI 

Quina? ................................................................................................................................................................ 

Per què? .............................................................................................................................................................. 

Quina dosi? ......................................................................................................................................................... 

 
 
Recordeu que: 
•Pel subministrament de qualsevol tipus de medicament, oral o tòpic, cal portar la recepta del metge. 
•Si el nen/a pateix alguna malaltia crònica, al·lèrgia o intolerància alimentària haureu de portar un certificat 
mèdic justificant,si fos el cas, de quin tipus d’activitat física està contraindicada. 
•Les dades que ens comuniqueu són confidencials i que quan hi hagi alguna variació en la informació que 
ens heu proporcionat cal que ho comuniqueu a la Direcció del Centre. 
 

 
SIGNATURA DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL 

 

       Tortosa,………… de ……………… de ……………. 

 
AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal, COL·LEGI DIOCESÀ SAGRADA FAMÍLIA, domiciliat a Ctra. d’accés al Seminari, 72, 43500 Tortosa 
(Tarragona), us informa que les dades facilitades seran incloses en un fitxer de la seva titularitat, a fi de poder prestar a l’alumne els serveis escolars i de menjador corresponents. 
Mitjançant la signatura d'aquest document, s'autoritza al COL·LEGI DIOCESÀ SAGRADA FAMÍLIA al tractament de les dades de l’alumne representat per als fins esmentats. En qualsevol cas, el 
representant legal de l’alumne podrà exercir els drets d'accés rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les dades, presentant un escrit a l'adreça indicada a dalt, o enviant un email a 
csagrada@edificiseminari.com. 
La prestació dels serveis escolars i de menjador requereixen el tractament de dades personals referents a la salut de l’alumne i al seu entorn de relacions socials i familiars; per això, aquestes dades 

seran tractades amb la màxima diligència i confidencialitat. No s’efectuaran cessions o comunicacions a tercers que no siguin estrictament necessàries per oferir a l’alumne i als seus familiars el 

servei sol·licitat. 

Col·legi Diocesà Sagrada Família 
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya 
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