Escola Can Besora

QÜESTIONARI DE SALUT
Benvolgudes famílies:
Com a mesura de prevenció, us demanem que ompliu i retorneu aquest qüestionari, així
podrem conèixer millor les condicions físiques i de salut del vostre fill/a.
Si us plau, us agrairíem que afegiu qualsevol aspecte que considereu d'importància o que
pugui afectar el vostre fill/a en el moment de fer alguna activitat. Com també que ens
comuniqueu qualsevol problema que pogués sorgir al llarg de la seva escolarització.
Nom: ............................ Cognoms: ..................................................................... Curs: ...........
SI NO
OBSERVACIONS
Pateix d'alguna al·lèrgia
Ha tingut alguna malaltia
important o crònica
Pateix de la oïda
Pateix del cor
Pateix asma
Pateix alguna malaltia de
l'aparell respiratori
Fractura d'ossos
Problemes motrius
Ha estat intervingut
quirúrgicament
Pren algun medicament
(tractament)
Dorm un mínim de 9h
Menja bé
Jo, ...................................................................................... amb DNI ....................................
Signo aquest document i em faig responsable de les dades aportades i d'actualitzar-les si
l'estat de salut del meu fill/filla canvia durant la seva escolarització. Aportant el corresponent
certificat mèdic.
SIGNATURA

Mollet del Vallès, ........ de ............................ de 20.....

___________________________________________________________________
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Informació mèdica per prevenció de riscos en la salut.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat.
Destinataris: Les dades es poden comunicar a empreses que prestin els seus serveis a l'escola (encarregat del
tractament) tal i com preveu la llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Destrucció de les dades: aquestes dades seran destruïdes quan el nen/a finalitzi l'escolarització o quan els
tutors legals així ho decideixin.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció
de dades a la pàgina: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicionaltractaments/alumnes-centres-departament.html
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