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R/N: 20885/ED00255

Informe mèdic per a l’atenció educativa a l’alumnat que no pot assistir al centre 
educatiu

Dades del metge/essa o facultatiu/iva (o segell al final de l’informe)
Nom i cognoms Número de col·legiat/ada

Especialitat mèdica

Dades de l’alumne/a
Nom i cognoms

Nom del centre Curs

Motiu de l’informe

Convalescència

• Es recomana que l’alumne/a no assisteixi al centre educatiu on està matriculat/ada per una previsió de més de 30 dies per
convalescència en el domicili.

• La previsió de convalescència en el domicili és de  dies (si és superior a 90 dies caldrà una revisió de la situació per 
valorar si es pot reincorporar al centre educatiu).

Malaltia crònica complexa

• Es recomana que l’alumne/a no assisteixi al centre educatiu on està matriculat/ada per una previsió de més de 30 dies de
permanència en el domicili.

• La previsió de permanència en el domicili és de  dies (si és superior a 180 dies caldrà una revisió de la situació per 
valorar si es pot reincorporar al centre educatiu).

Malaltia pròpia d’elevada vulnerabilitat davant de la covid-19

• Es recomana que l’alumne/a no assisteixi al centre educatiu on està matriculat/ada per la seva situació clínica actual, i mentre duri
el context epidemiològic de risc de contagi (d’acord amb el que especifiqui l'autoritat sanitària competent).

Malaltia en un convivent d’elevada vulnerabilitat davant de la covid-19

• Es recomana que l’alumne/a no assisteixi al centre educatiu on està matriculat/ada per la situació clínica d’elevada vulnerabilitat,
enfront de la covid-19, d’una persona convivent que no es pot aïllar de cap altra manera, i mentre duri el context epidemiològic de
risc de contagi (d’acord amb el que especifiqui l'autoritat sanitària competent).

Informo
Que l'alumne/a no pot assistir al centre educatiu de manera presencial.

L’alumne/a pot rebre atenció educativa domiciliària presencial:

Sí No

En cas d’atenció educativa domiciliària presencial, es recomanen les mesures següents:

Ús de mascareta per part l’infant o adolescent si no hi ha cap contraindicació

Higiènica Quirúrgica FFP2

Ús de mascareta per part del/de la docent

Higiènica Quirúrgica FFP2

Vacunació antigripal del/de la docent
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Altres:

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: Per gestionar l'acció educativa.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 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 protecció de dades

Lloc i data 

Signatura del metge/essa o facultatiu/iva de sanitat pública primària, hospitalària o especialitzada1

1 L'única signatura vàlida és la d'un o una professional del SISCAT, excepte en el cas de de persones que tenen una mutualitat 
alternativa al règim de la Seguretat Social.

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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