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Declaració responsable per a les famílies !"#$%&'() !"(!%*#*+, -.+&/.+#

__________________________________________
____________________________________________________________

-19 a fi de complir 

.

Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport

Nom de !"#!$%&'(# Curs

Declaro, responsablement:

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 10 dies i en aquest moment:

! No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o 
amb qualsevol altre quadre infecciós.

! No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. 

! No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut 
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. 

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)

Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents: 

! 0#$#$1+() .()-+.#12.+() )*'$+ ,$' &'-'++./'& %'0.-#-.1 2 0.+32+./.$+ 0' +$32*/ 4'&/.!#/2*.5
! 0#$#$1+() *#.!3#4%() )*'$+5
! 0#$#$1+() ,$' #6'-/'& #! )+)1(&# +&&%'+1#.+ 73'* '8'%3!'9 #,$'!!+ .&6#&/+ ,$' &'-'++./'& /*#-/#%'&/+

.%%$&2+$3*'++2*+:5
! 5+#6(1+) %#! -2&/*2!#0#5
! 0#$#$1+() '(%.7&%)*%$#.) 7 ('*(8#$7-#1+() %20'*#0'+ 2 )*'$+9

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la
.02&';/#/ 0' *'3*'&0*' !"#-/.4./#/ '+-2!#*: 

! 0#$#$1+() .()-+.#12.+() )*'$+ ,$' &'-'++./'& %'0.-#-.1 2 0.+32+./.$+ 0' +$32*/ 4'&/.!#/2*.5
! 0#$#$1+() *#.!3#4%() )*'$+5
! 0#$#$1+() ,$' #6'-/'& '! )+)1(&# +&&%'+1#.+ 73'* '8'%3!'9 #,$'!!+ .&6#&/+ ,$' &'-'++./'& /*#-/#%'&/+

.%%$&2+$3*'++2*+:5
! 5+#6(1+) %#! -2&/*2!#0#5
! 0#$#$1+() '(%.7&%)*%$#.) 7 ('*(8#$7-#1+() %20'*#0'+ 2 )*'$+9

3. <$' '! %'$ 6.!!(# #-$0.*= #! -'&/*' #%> %#+-#*'/#9 '8-'3/' +. ?+ %'&2* 0' @ #&A+9 2 +. !"B+ 0' !# %#+-#*'/# /? #!)$&#
contraindicació per a ell/a (persones amb problemes respiratoris, que tin)$.& 0.6.-$!/#/ 3'* /*'$*'"+ !# %#+-#*'/# 3'* +. +2!'+ 2
,$' /'&'& #!/'*#-.2&+ 0' -2&0$-/# ,$' '& 6#-.& .&4.#>!' !"B+:5

4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o 
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.
5. <$' -2&'- !"2>!.)#-.1 0".&62*%#* '! -'&/*' '0$-#/.$ 0' !C#3#*.-.1 0' ,$#!+'42! cas de covid-19 en el nostre entorn familiar, 
0".&62*%#* 0' !# *'#!./D#-.1 0' !# 3*24# EFG #!(!# &2+/*'(# 6.!!(#.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a , al centre 
educatiu , signo la present declaració de 
responsabilitat. 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: H#*#&/.* # !"#!$%&#/ $&'+ -2&0.-.2&+ 0' +#!$/ #0',$#0'+ 0#4#&/ !# +./$#-.1 0' 3#&0I%.# 0' -24.0
#%> !"#--.1 '0$-#/.4# . 2*.'&/#02*# ,$' '!+ -'&/*'+ '0$-#/.$+ /'&'& '&-2%#&#0#5
Legitimació: J.++.1 0".&/'*I+ 3B>!.-5
Drets de les persones interessades: Podeu +2!K!.-./#* !"#--?+9 !# *'-/.6.-#-.19 !# +$3*'++.1 2 !# !.%./#-.1 0'! /*#-/#%'&/ 0'
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web 
del Departament d'Educació
Informació addicional sobre aquest tractament a protecció de dades
Lloc i data

Signatura 


