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Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per la 
Covid-19 
 

Dades de l’alumne/a  
Nom i cognoms de l’alumne/a  

Data de naixement Curs 

Dades del pare, mare o representant legal 

 

Nom i cognoms  DNI/NIE/Passaport 

Declaro, responsablement 

• Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i 
riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat escolar, en la qual el meu fill/a 
participa. Així mateix, entenc que l’escola no és responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en relació 
a la pandèmia durant l'activitat. 

• Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que 
s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un menor d’edat amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el 
desenvolupament de l’activitat i que si la situació epidemiològica ho requereix, es podria considerar la implementació 
d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

• Que m’encarrego d’aportar la quantitat necessària de mascaretes i material de protecció que es requereixi durant el 
curs per al meu fill/a durant l’activitat escolar. 

• Que m’encarrego de comprovar diàriament els símptomes del meu fill/a, segons la llista de comprovació de 
simptomatologia Covid-19 que m’ha facilitat el centre a inici de curs i no portaré l’infant o adolescent al centre educatiu 
en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o convisqui o hagi estat en contacte estret amb un 

positiu confirmat els darrers 14 dies. 

• Que informaré l’escola sobre qualsevol variació de l’estat de salut del meu fill/a compatible amb la simptomatologia 

Covid-19 durant el curs escolar 20-21, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar. 

• Que en cas que el meu fill/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat 
en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i 
el seu equip mèdic de referència–, de la conveniència i les implicacions de realitzar l’activitat educativa presencialment 
al centre educatiu. Es consideren malalties d’especial risc o consideració: 

o Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 

o Malalties cardíaques greus. 

o Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments 
immunosupressors). 

o Diabetis mal controlada. 

o Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

Lloc i data 

 

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

 

 

 

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Responsable del tractament: La titularitat del centre educatiu. 
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors d’edat. 
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades i tota la informació 
relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los contactant a través del correu electrònic del centre educatiu.  

 

Direcció del centre educatiu 


