
Les vostres dades s’inclouran al fitxer “Escola d’Estiu la Nau de les Xiquetes i els Xiquets” o al fitxer “Nau Jove” de la Universitat de València 
(segons el programa en què participe l’infant o jove) per a la gestió d’aquestes activitats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, o 
la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant  l’enviament d’un correu electrònic a 
protdadesfguv@uv.es, o mitjançant un escrit adreçat a la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) c/ d’Amadeu de Savoia, 4. 46010 
València, aportant una còpia d’un document que acredite la vostra identitat o representació i, si cal, la justificació d’allò que sol·liciteu. Més 
informació: http://www.fundaciouv.es/index.asp?pagina=11444 

 

 

 
 

 CONSENTIMENT PER L’ADMINISTRACIÓ DE  
MEDICAMENTS DURANT L’ACTIVITAT  

Nau dels Xiquets i les Xiquetes   
Nau Jove 

 
 

DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/A: 
 
DADES DEL XIQUET/XIQUETA/JOVE: 
 
MALALTIA: 
 
 
SOL·LICITE i DONE AUTORITZACIÓ a l’equip de coordinació i animació de l’Escola d’Estiu de la Universitat de 
València per administrar la medicació/l’atenció específica següent segons les prescripcions mèdiques que 
s’adjunten: 
 
 

Medicació 
(nom comercial 
del producte) 

Dosi Hora 
d’administració 

Procediment/ 
via per la seua 
administració 

Durada del 
tractament 

Indicacions específi- 
ques sobre conserva- 
ció, custodia i adminis- 
tració del medicament 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
DOCUMENTACIÓ I MEDICACIÓ ADJUNTA 

 Informe mèdic  

Medicació en el seu envàs original perquè es quede a l’Escola d’Estiu 
durant el tractament 

Medicació en el seu envàs original que cada dia anirà a l’Escola d’Estiu 
i tornarà a casa 

 
Signatura del pare/mare/tutor/a 
 
 
 
 
 
 

            València,              d                  de 2019 

mailto:protdadesfguv@uv.es
http://www.fundaciouv.es/index.asp?pagina=11444

	Medicació nom comercial del producteRow1: 
	DosiRow1: 
	Hora dadministracióRow1: 
	Procediment via per la seua administracióRow1: 
	Durada del tractamentRow1: 
	Indicacions específi ques sobre conserva ció custodia i adminis tració del medicamentRow1: 
	Medicació nom comercial del producteRow2: 
	DosiRow2: 
	Hora dadministracióRow2: 
	Procediment via per la seua administracióRow2: 
	Durada del tractamentRow2: 
	Indicacions específi ques sobre conserva ció custodia i adminis tració del medicamentRow2: 
	Medicació nom comercial del producteRow3: 
	DosiRow3: 
	Hora dadministracióRow3: 
	Procediment via per la seua administracióRow3: 
	Durada del tractamentRow3: 
	Indicacions específi ques sobre conserva ció custodia i adminis tració del medicamentRow3: 
	Medicació nom comercial del producteRow4: 
	DosiRow4: 
	Hora dadministracióRow4: 
	Procediment via per la seua administracióRow4: 
	Durada del tractamentRow4: 
	Indicacions específi ques sobre conserva ció custodia i adminis tració del medicamentRow4: 
	Medicació nom comercial del producteRow5: 
	DosiRow5: 
	Hora dadministracióRow5: 
	Procediment via per la seua administracióRow5: 
	Durada del tractamentRow5: 
	Indicacions específi ques sobre conserva ció custodia i adminis tració del medicamentRow5: 
	Medicació nom comercial del producteRow6: 
	DosiRow6: 
	Hora dadministracióRow6: 
	Procediment via per la seua administracióRow6: 
	Durada del tractamentRow6: 
	Indicacions específi ques sobre conserva ció custodia i adminis tració del medicamentRow6: 
	Medicació nom comercial del producteRow7: 
	DosiRow7: 
	Hora dadministracióRow7: 
	Procediment via per la seua administracióRow7: 
	Durada del tractamentRow7: 
	Indicacions específi ques sobre conserva ció custodia i adminis tració del medicamentRow7: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Text7: 
	Text8: 


