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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària 
 

 

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

 

Nom de l’alumne/a 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: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la 
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar: 

 Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori. 
 Malalties cardíaques greus. 
 Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). 
 Diabetis mal controlada. 
 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

3. Que el meu fill/a acudirà al centre amb mascareta, excepte si és menor de 6 anys, o si l’ús de la mascareta té alguna 
contraindicació per a ell/a (persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per si soles o 
que tenen alteracions de conducta que en facin inviable l’ús). 

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. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar, 
d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a  , al centre 

educatiu , signo la present declaració de 

responsabilitat. 
 

Lloc i data 

 

Signatura 
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Tractament de les dades 
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, la direcció del centre us informa que el 
Responsable de Tractament és LICEU POLITÈCNIC, SLU  - d’ara en endavant ESCOLA SANTA ISABEL - i que el Delegat de 
Protecció de dades és Cristina Martinez, sent el correu electrònic de contacte el següent: dpo@liceupolitecnic.com Les 
dades recaptades en aquest formulari seran tractades amb la finalitat de mantenir un registre d’al·lèrgies i/o malalties de 
l’alumne i, quan sigui necessari, subministrar els medicaments autoritzats, oportuns i/o indicats. La comunicació de les 
dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal que l’escola pugui actuar correctament. Per una altra banda, el 
tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga en aquest document, no es cediran les 
dades a tercers, tret d’obligació legal i es conservaran durant el temps necessari per tal de poder donar compliment a la 
finalitat per la qual han estat captades. Així mateix podeu exercitar el dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició 
o portabilitat de les dades enviant un escrit a Avinguda Graells, 35 08173 Sant Cugat de Vallés (Barcelona) o a través del 
següent correu electrònic: dpo@liceupolitecnic.com Així mateix, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’entitat.  L’ESCOLA SANTA ISABEL l’informa que compleix amb tots 
els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries 
per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la signatura 
manifesto la meva conformitat amb el seu contingut i consento expressament el tractament de les meves dades personals i 
les del meu fill/a en els termes anteriorment mencionats.  
 
 SIGNATURA 
 
 
 
 

St. Cugat , a _________________________ 
 


