
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola La Bòbila 
 

 
Per a un bon funcionament escolar i seguint la normativa interna del centre és necessari que totes les 
famílies que deleguen en altres persones (avis, tiets, amics, veïns...) la recollida dels seus fills/es 
emplenin aquesta autorització. 
 

Us recordem que sempre que hi hagi alguna modificació en relació a aquestes autoritzacions,  
cal comunicar-ho amb antelació a la secretaria de l’escola. 

 

Dades del centre 
Nom del centre 

ESCOLA LA BÒBILA  

Adreça 

C/ Pla de l’estany, 5-7  

Codi Postal 

43850 
Municipi 

Cambrils 

  
Dades personals 
Nom i cognoms de l’alumne/alumna  

  
Nom i cognoms del pare, mare, o tutor/tutora legal de l’alumne/alumna DNI/NIE/Passaport 

  

Autoritzo a les persones següents per a que puguin venir a recollir el/la meu/meva fill/a. 

 

Nom i cognoms:                                           DNI: 
Parentiu / relació amb l’alumne/a:  

 
Nom i cognoms:                                           DNI: 
Parentiu / relació amb l’alumne/a:  

 

Nom i cognoms:                                           DNI: 
Parentiu / relació amb l’alumne/a:  

  

Nom i cognoms:                                           DNI: 
Parentiu / relació amb l’alumne/a:  

  
Lloc i data 
 
 

 

Signatura del pare, mare o tutor/tutora legal de l’alumne/ alumna 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades: Alumnes 

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora. 
Legitimació Missió d'interès públic. 
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut. 
Als ajuntaments per a l'exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l'escolarització obligatòria. Als Consells Comarcals per a la gestió 
dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el 
consentiment. 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centresdepartament.html 

 
 

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA ALUMNAT (EI/CI/CM) 


