
   

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA  

GENERADA PEL COVID-19. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2020-21 

Dades personals: 

- Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a:  

- DNI/NIE/Passaport: 
- Nom de l’alumne/a: 
- Etapa: 
- Curs: 

Declaro, responsablement: 

1. Que soc coneixedor de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta i que,  
per tant, s’atendran les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 

2. Que ens comprometem a no portar l’infant o adolescent a l’activitat extraescolar en cas 
que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, diarrea...) o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 
immediatament al CAP de referència i als responsables del centre educatiu i a aquesta 
associació per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

3. Que llegiré tota la informació que se’m faciliti al respecte i seguiré i estaré d’acord amb 
les mesures de prevenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a 
terme en el dia a dia. 

4. Que em comprometo que el meu fill/a porti la mascareta cada dia i en les condicions 
higièniques pertinents. 

5. Que cada dia prendré la temperatura al meu fill/a abans d’assistir a l’activitat extraescolar 
(l’alumne no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb 
antitèrmics). 

En cas que la situació epidemiològica ho requereixi, es podria considerar la implementació 
d’altres mesures addicionals. 

Lloc i data: 

Signatura: 

Protecció de dades: L’informem que el responsable del tractament de les dades de l’alumne, pares o representants legals és 
la entitat Associació de Mares i Pares del Col·legi Sant Josep de Reus, amb adreça a Raval Robuster, 30 i telèfon de contacte 
977755703. Aquestes dades seran tractades pel control dels símptomes del COVID-19, seguint el protocol establert pel 
Departament d’Educació. No es preveuen transferències internacionals de dades. Les dades es conservaran durant el temps 
que correspongui d’acord a la legislació vigent. En tot moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, 
així com els drets de limitació i oposició al tractament davant el responsable del tractament a l’adreça postal Raval Robuster,30 
o bé per correu electrònic a junta@ampasantjosep.org, adjuntant fotocòpia del dni o equivalent Així mateix, té dret a presentar 
una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 


