
Conformitat per a l’actuació individualitzada de l’Equip d’Assessorament i Orientació 
Psicopedagògica (EAP) 

Dades del/de la professional sol·licitant de la conformitat 
Professional sol·licitant 
 

 Director/a  Tutor/a  MEE / orientador/a  Cap d’estudis o Coordinador/a pedagògic/a  Oficina d’atenció   EAP 

Nom i cognoms del/de la professional sol·licitant Correu electrònic 

Nom del centre / servei / oficina Codi del centre (si escau) Telèfon del centre (si escau) 

Dades de l’alumne/a objecte de l’actuació individualitzada 
Nom i cognoms Codi RALC (IDALU) Nivell educatiu

Tipus de document identificatiu Número de document identificatiu Curs acadèmic 

Dades del 1er tutor/a legal 
Nom i cognoms Telèfon (fix i/o mòbil) Correu electrònic 

Tipus de document identificatiu Número de document identificatiu Pare, mare o tutor/a legal

Dades del 2on tutor/a legal (si escau) 
Nom i cognoms Telèfon (fix i/o mòbil) Correu electrònic 

Tipus de document identificatiu  Número de document identificatiu Pare, mare o tutor/a legal 

Conformitat de la família o alumne/a 

Amb la signatura d’aquest document manifesto la meva conformitat amb la 
intervenció de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica, que inclou la 
captura, emmagatzemament i tractament, durant tot el procés d’orientació, suport i 
assessorament, de dades identificatives i relatives a les característiques personals, 
acadèmiques, econòmicofinanceres i de salut del menor o adolescent aquí indicat i 
del seu context familiar, en qualsevol format escrit o audiovisual, que seran 
utilitzades exclusivament per als usos derivats de la gestió dels processos 
d'avaluació psicopedagògica, d’orientació, suport i assessorament, juntament amb 
l’elaboració dels informes que s’escaiguin. 

Amb la signatura d’aquest document 
faig constar que no estic conforme 
amb la intervenció de l’Equip 
d’Assessorament i Orientació 
Psicopedagògica. 

Localitat i data 

Signatura de l’alumne/a, pare, mare o tutor/a legal 

Informació bàsica sobre protecció de dades en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016) 
Responsable 
del tractament Consorci d’Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Finalitat 
Portar a terme el tractament “Serveis educatius. Assessorament, orientació i suport”, la finalitat del qual és l’assessorament, 
orientació i suport a l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics susceptibles de presentar necessitats educatives 
específiques, a les seves famílies i al personal docent i no docent dels centres educatius que requereixin els seus serveis 
professionals. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Legitimació 
Misió d’interès públic, realitzada en compliment de les competències que la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal 
de Barcelona, i el Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona, atribueixen al Consorci 
d’Educació de Barcelona. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Destinataris 

Les dades facilitades podran ser cedides a les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció 
de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut, d’acord amb l’article 24.2 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels 
drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, com també amb la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació, i també als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del 
compliment de l’escolarització obligatòria, d’acord amb l’article 66.3.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

Conservació Tota la informació del Consorci està subjecta a la normativa de la Generalitat de Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de 
gener, sobre accés, avaluació i tria de documents. Es poden consultar aquests terminis a http://taad.cultura.gencat.cat/. 

Drets 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, limitació o oposició al tractament i portabilitat mitjançant un escrit 
adreçat al Consorci d’Educació de Barcelona (Plaça Urquinaona núm. 6, 08010 de Barcelona), o bé mitjançant un correu electrònic 
signat dirigit a informació.ceb@gencat.cat. (+info: http://www.edubcn.cat/ca/) 

EAP / NEE003-002 
A

00
05

-V
01

-1
8 


	Conformitat per a l’actuació individualitzada de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP)

	Directora: Off
	Tutora: Off
	MEE  orientadora: Off
	Cap destudis o Coordinadora pedagògica: Off
	Oficina datenció: Off
	EAP: Off
	Localitat i data: 
	Nom del centre  servei  oficina: 
	Telèfon centre: 
	Nom i cognoms delde la professional sollicitant:  
	nom tutor 1: 
	nom tutor 2: 
	tel tutor 2: 
	correu tutor 1: 
	correu tutor 2: 
	Correu electrònic sol: 
	autoritza: Off
	conformitat: Off
	filiacio 2 tutor: [Trieu la filiació]
	filicia 1 tutor: [Trieu la filiació]
	tipus doc alumne: [Trieu el tipus de document]
	tipus doc tutor 1: [Trieu el tipus de document]
	tipus doc tutor 2: [Trieu el tipus de document]
	num doc tutor 1: 
	num doc tutor 2: 
	codi RALC: 
	Codi centre: 
	num doc alumne: 
	tel tutor 1: 
	curs acadèmic: [Trieu el curs acadèmic]
	nivell educatiu: [Trieu el nivell educatiu]
	nom cognoms alumne: 


