C/ Teide 27 - 08031 BARCELONA
Tlf.: 934 293 921 Fax: 934 209 913
www.amordedios.org

Col·legi AMOR DE DIOS

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS A L’ESCOLA
Els criteris d’actuació que cal seguir i que ens vénen marcats des del DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ són els següents:
Cal que el pare, mare o tutor legal del nen/a aporti:
1.- Una recepta o informe del metge o metgessa on hi consti el nom de l’alumne, la
pauta i el nom del medicament que s’ha de prendre.
2.- Un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre docent, que administri
al fill o filla la medicació prescrita, sempre que sigui imprescindible la seva
administració en horari escolar (*). Aquest escrit és el que us adjuntem en aquesta
circular i tindrà vigència per qualsevol actuació durant tota l’escolarització de
l’alumne/a.
Per tant, NO PODREM ADMINISTRAR CAP MEDICAMENT ALS VOSTRES FILLS I
FILLES SENSE ELS DOS DOCUMENTS ABANS ESMENTATS.
AUTORITZACIÓ D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS (*)
En/Na ……………………………………………………….. amb DNI num………………………
i com a pare/mare/tutor/a del nen/a ………………………………………………………………
DEMANO i AUTORITZO al personal de l’Escola AMOR DE DIOS administri la medicació
necessària indicada pel metge mitjançant recepta i EM FAIG RESPONSABLE com a
pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a en cas de produir-se efectes secundaris de qualsevol
mena per causa de l’esmentada medicació.
I per tal que consti, signo la present autorització
……………………….. ……………. a ….….. de …………….................. de 20….
SIGNAT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les dades personals s’incorporaran a un fitxer de dades del que és responsable el Titular del Centre i que te per objecte l’ adequada organització i prestació de les diferents activitats que
es desenvolupen a aquest Centre Educatiu. Així mateix, accepta que aquestes dades puguin facilitar-se a les Associacions vinculades a aquest centre ( alumnes, antics alumnes o pares )
per la organització i informació de les seves activitats. Igualment garanteix la veracitat de les dades personals facilitades i es compromet a facilitar qualsevol actualització d’aquests. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Vostè te reconegut i podrà exercitar gratuïtament els drets d’accés,
cancel·lació i rectificació contactant amb el propi Centre.

