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El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de la desescalada en la finalització del 
curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-
2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu 
elabori el seu Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla 
estableix abans de l’admissió dels alumnes.  

 
Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 
desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 
Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 
 
 
 

Data d’informació al Consell Escolar:  04 de juny de 2020 
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Segons les indicacions del Departament ens plantegem, durant aquest període, un doble 
objectiu:  

● El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa (4t 
ESO i 6è EP)  

●  L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat. 
  

Paral·lelament la possibilitat de tornar al centre educatiu ha de facilitar l’atenció a la població 
escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar treball 
presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació 
de la vida laboral i familiar. 
L’assistència presencial al centre serà sempre de caràcter voluntari fins a la finalització del curs 
acadèmic 2019 – 2020 i en cap cas es desenvoluparan classes lectives diferents a les  que 
s’estiguin impartint en el format online. 
 
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 
 

● Serà obligatòria l’assistència al centre amb una mascareta de protecció. La seva 
utilització a l’interior del centre serà segons les indicacions de seguretat i salut que es 
marquin per cada espai i moment. 

● Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable conforme els alumnes i 
les alumnes que assistiran al centre no presenten símptomes compatibles amb la 
COVID19, no són casos possibles, probables ni confirmats i tampoc han estat 
considerats contactes estrets en els darrers 14 dies. Aquesta declaració també recollirà 
la NO condició de persona vulnerable o especialment sensible davant la COVID-19 
(malalties respiratòries greus o amb suport, malalties cardíaques greus, malalties que 
afectin al sistema immunitari, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o 
encefalopaties moderades o greus). 

● No podran reincorporar-se al centre els alumnes amb malaltia crònica d’elevada 
complexitat (malalties respiratòries, cardíaques, que afectin al sistema immunitari, 
diabetis, malalties neuromusculars o encefalopaties. 

● S’haurà de presentar còpia del llibre de vacunes conforme es troba al dia. 
● Les famílies seran responsables de vigilar l’estat de salut dels seus fills i filles i prendre 

la temperatura cada dia, abans d’anar a escola. En el cas d’observar febre o símptomes 
compatibles amb la COVID-19, no podran portar els fills o filles al centre i avisaran a 
aquest immediatament. 

● Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i recolliran els seus 
fills i filles a les zones marcades pel centre amb aquesta finalitat. Només en el cas 
d’una tutoria individualitzada es podrà autoritzar, en cas necessari,  que un membre 
de la família pugui acompanyar el seu fill o filla a aquesta. 

● Les famílies d’Infantil hauran d’acreditar que no poden teletreballar mitjançant una 
certificat de l’empresa on treballin.  

● No es permet l’entrada ni sortida del centre de cap joguina. Per tant, l’alumnat no 
podrà portar cap joguina de casa seva ni emportar-se’n cap. 
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Els espais de les activitats en grup seran estables i fixes, sempre amb el mateix grup, per tal 

de poder tenir una traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre ha de ser el 
mateix en el mateix espai, i sempre que sigui possible, també el professor/a.. En tot cas, si algú 
s’ha de moure serà el professor/a. 
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han de 
fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la 
distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a l’Escola. 
 
Accessos: 

● Infantil: porta parvulari 
● C. Inicial: porta principal 
● C. Mitjà: porta petita del pati 
● C. Superior: porta gran del pati 
● ESO: porta gran del pati (3r i 4t ESO) / Porta petita del pati (1r i 2n ESO) 

 
 
1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 
 

Es continuarà prioritzant la modalitat de teletreball. Al centre només hi haurà d’acudir 
el personal estrictament necessari de l’àmbit docent.  
La Direcció haurà d’informar a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar 
les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Això 
permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials. 
Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, hauran d’omplir la declaració 
responsable  per tal de portar a terme la reincorporació presencial al lloc de treball. 
  
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones 
amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia 
pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i 
més grans de 60 anys. Aquestes persones no podran tenir activitat presencial al centre durant 
el mes de juny. 
 
 

Docents  
Personal PAS  
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2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 
 

Tal i com ja hem indicat, el retorn al centre per part dels alumnes és voluntari, fins a la 
finalització del curs acadèmic 2019 – 2020 i en cap cas es podran desenvolupar classes lectives 
amb continguts nous o diferents als que ja s’estiguin impartint en el format online. 
 
Totes les famílies que tinguin intenció de portar els seus fills/es al centre hauran de fer-ho 
demanant  cita prèvia i amb la confirmació per part del centre.  
Se’ls farà arribar un formulari que caldrà que omplin obligatòriament si volen portar el seu fill/a 
al centre. Les famílies que indiquin la necessitat de portar el nen al centre hauran d’adjuntar: el 
carnet de vacunes, la declaració responsable del pare/mare/tutor i en el cas d’educació 
infantil, la declaració de l’empresa que impossibilita la conciliació familiar. 
 
 
 

Educació infantil *  
 1r primària *  
2n primària  *  
3r primària  *  
4t primària  *  
5è primària  *  
6è de Primària *  
1r ESO *  
2n ESO *  
3r ESO *  
4t ESO *  

 
 

3. - Organització de l’acollida d’Educació Infantil: 
 

És un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6) de famílies 
els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball 
presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 
alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores. Tant l’entrada com la sortida a l’escola s’haurà de 
fer de forma esglaonada. 
Les famílies hauran  de presentar un full de Declaració responsable i el certificat laboral de  
l’empresa. 
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S’organitza de 9 a 13h de la següent forma: 
 

Nivell  (Núm 
alum)(1) 

Docent de 
referència 

Aula Hora entrada Hora sortida Esbarjo 

P3(8)  Tutor/Professor P3 B 9:05h 13:00h SI 
P4(10)  Tutor/Professor P4 B 9:00h 12:55h SI P5(10)  

 
 

 

4.- Organització de l’acció educativa presencial. EP 
 
Aquest servei s’ofereix, amb caràcter voluntari per a l’alumnat, per tal de donar suport a la 
finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària. També es 
podrà fer la recollida de material. Els grups seran de 13 alumnes com a màxim. S’establirà de 
manera gradual i no necessàriament permanent, d’aquesta forma: 
 
Atenció educativa presencial 6è de Primària: 
 

Nivell 
 6è 

Grups 
(Núm 

alum)(2) 

Docent de 
referència Aula Dia Hora 

entrada 
Hora 

sortida Esbarjo 

A(13)  Tutora/ 
professor 6èA Dilluns 15 

 

10h 11h NO 

A(13)  Tutora/ 
professor 6èA 11’30h 12’30h NO 

B(13)  Tutora/ 
professor  6èB Dimarts 16 

 

10h 11h NO 

B(13)  Tutora/ 
professor 6èB 11’30h 12’30h NO 
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Atenció educativa presencial 4t d’ESO: 
 

Nivell 
 4t ESO 

Grups 
(Núm 

alum)(2) 

Docent de 
referència Aula Dia Hora 

entrada 
Hora 

sortida Esbarjo 

A(15)  Tutora/ 
professor A Dilluns 15 

 

9:30h 10:30h NO 

A(15)  Tutora/ 
professor A 11:00h 12:00h NO 

B(15)  Tutora/ 
professor  B Dimarts 16 

 

9:30h 10:30h NO 

B(15)  Tutora/ 
professor B 11:00h 12:00h NO 

 
 
 
 
5.- Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o d’acció tutorial en grup reduït, 
que preveu el centre educatiu  
 
Atenció personalitzada: S’aplicarà en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional 
i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de 
l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula i sempre demanant cita 
prèvia.  Aquesta atenció es duria a terme durant la primera setmana  que entrem en Fase 2. 
 
Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general d’acció tutorial en grup reduït: 
 
 

ED
UC
ACI
Ó  

INF
AN
TIL 

Nivel
l 

Descripció de 
l’activitat Dia Horari 

Nº 
alumne

s 
/grup 

Docents 
responsables 

P 3 Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
de material. 

Dilluns 15 
P3 A 
 
Dimarts 16 
P3 B 

9:15 a 10  
(1r grup) 
10:30 a 11:15 
(2n grup) 
11:45 a 12:30 
(3r grup) 

8 

 
TUTORS/ES 
PROFESSORS 

P 4 Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
de material. 

Dimecres 
17    P4 A 
 
Dimarts 16 
P4 B 

 9:15 a 10  
(1r grup) 
10:30 a 11:15 
(2n grup) 
11:45 a 12:30 
(3r grup) 

10 TUTORS/ES 
PROFESSORS 
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P 5 Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
de material. 

Dilluns 15 
P5 A 
 
Dimecres 
17 
P5 B 

9:15 a 10  
(1r grup) 
10:30 a 11:15 
(2n grup) 
11:45 a 12:30 
(3r grup) 

10 TUTORS/ES 
PROFESSORS 

 
Cal dir que a nivell d’Educació Infantil, aquesta proposta es incompatible amb els alumnes que 
les seves famílies per motius laborals han de tornar a treballar presencialment. Per tant els 
nens/es que estan en l’espai d’acollida no podran accedir a aquesta proposta. 
 
 
 

ED
UC
ACI
Ó  

PRI
MÀ
RIA 

Nivell Descripció de 
l’activitat Dia Horari 

Nº 
alumnes 

/grup 

Docents 
responsables 

1r. Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
de material. 

Dilluns 15 
1r A 
 
Dimarts 16 
1r B 

De 10 a 11  
(1r grup) 
De 11’30 a 
12’30h  
(2n grup) 

13 

 
TUTORS/ES 
PROFESSORS 

2n. Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
de material. 

Dimecres 17      
2n A 
 
Dijous 18 
2n B 

De 10 a 11  
(1r grup) 
De 11’30 a 
12’30h  
(2n grup) 

13 TUTORS/ES 
PROFESSORS 

3r. Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
de material. 

Dilluns 15 
3r A 
 
Dimarts 16 
3r B 

De 10 a 11  
(1r grup) 
De 11’30 a 
12’30h  
(2n grup) 

13 TUTORS/ES 
PROFESSORS 

4t. Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
de material. 

Dimecres 17      
4t A 
 
Dijous 18 
4t B 

De 10 a 11  
(1r grup) 
De 11’30 a 
12’30h  
(2n grup) 

13 TUTORS/ES 
PROFESSORS 

5è. Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
de material. 

Dimecres 17      
5è A 
 
Dijous 18 
5è B 

De 10 a 11  
(1r grup) 
De 11’30 a 
12’30h  
(2n grup) 

13 TUTORS/ES 
PROFESSORS 
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ESO 

Nivell Descripció de 
l’activitat Dia Horari 

Nº 
alumne

s 
/grup 

Docents 
responsables 

1r. Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
material 

Dimecres 17      
1r A 
 
Dijous 18 
1r B 

De 10 a 11  
(1r grup) 
De 11’30 a 
12’30h  
(2n grup)) 

15 

 
TUTORS/ES 
PROFESSORS 

2n. Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
material 

Dilluns 15 
2n A 
 
Dimarts 16 
2n B 

De 10 a 11  
(1r grup) 
De 11’30 a 
12’30h  
(2n grup) 

15 TUTORS/ES 
PROFESSORS 

3r. Acompanyament 
emocional, orientació 
educativa, recollida 
material 

Dimecres 17       
3rA 
 
Dijous 18 
3r B 

De 10 a 11  
(1r grup) 
De 11’30 a 
12’30h  
(2n grup) 

15 TUTORS/ES 
PROFESSORS 
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  ANEXOS 
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil  
Dades personals

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a                                                                       DNI/NIE/Passaport 
Nom de l’alumne/a    Curs 

 
Declaro, responsablement: 
1. Que a causa de la situació laboral de la família i de la impossibilitat de tenir un recurs de custòdia per al 

meu fill/a que em permeti la conciliació familiar i laboral, necessito que el meu fill/a s’incorpori al centre a 
partir del dia     en l’horari de     a     (aquest horari ha d’estar entre les 9 i les 13h). 

2. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 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. 

●    Té el calendari vacunal al 
dia. 

1. (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. 

1.  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. 

6. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn 
familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a         , al centre educatiu     , signo la present 
declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  
Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
ESCOLA ARRELS, S.L (en adelante, E. ARRELS) 
Dirección a efectos de notificación: C/Cardenal, Tedeschini, 76,80, 08027, Barcelona. 
Teléfono: 933524454 
Correo electrónico: secretaria@escola-arrels.cat 
Datos de contacto del Delegado de protección de datos: PRODA CYL, S.L.U 
Contacto DPD: rgpditac@institucionteresiana.org 
https://www.escola-arrels.cat/politica-de-privacidad/ 
Lloc i data 

 
Signatura 
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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/Pass 

 
 
Nom de l’alumne/a Curs 
 

Declaro, responsablement: 
 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 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. 

● Té el calendari vacunal al dia. 
 

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 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. 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre 
entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

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

al centre educatiu  , signo la present 

declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 

declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
ESCOLA ARRELS, S.L (en adelante, E. ARRELS) 
Dirección a efectos de notificación: C/Cardenal, Tedeschini, 76,80, 08027, Barcelona. 
Teléfono: 933524454 
Correo electrónico: secretaria@escola-arrels.cat 
Datos de contacto del Delegado de protección de datos: PRODA CYL, S.L.U 
Contacto DPD: rgpditac@institucionteresiana.org 
https://www.escola-arrels.cat/politica-de-privacidad/ 
Lloc i data 
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Signatura 
 

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

 

Dades personals 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a
 DNI/NIE/Passa
port 

 
 
Nom de l’alumne/a Curs 

 

Declaro, responsablement: 
 

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 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. 

● Té el calendari vacunal al dia. 
 

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 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. 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre 
entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

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

al centre educatiu  , signo la present 

declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 

declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
ESCOLA ARRELS, S.L (en adelante, E. ARRELS) 
Dirección a efectos de notificación: C/Cardenal, Tedeschini, 76,80, 08027, Barcelona. 
Teléfono: 933524454 
Correo electrónico: secretaria@escola-arrels.cat 
Datos de contacto del Delegado de protección de datos: PRODA CYL, S.L.U 
Contacto DPD: rgpditac@institucionteresiana.org 
https://www.escola-arrels.cat/politica-de-privacidad/ 
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Lloc i data 

 Signatur 

Declaració responsable treballadors del centre (model del Departament       
d’Educació) 

Dades personals 
Nom                                                                                                                               DNI/NIE/Passaport 
  

Declaro, responsablement: 
 

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment: 
 

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

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

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

● Tinc el calendari vacunal al dia. 
 

2. (Seleccioneu una de les dues opcions) 

Que no pateixo 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 pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa 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 em prendré la temperatura 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 assistiré al centre. 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu 
entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu 

 

_, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en 

aquesta declaració. 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
ESCOLA ARRELS, S.L (en adelante, E. ARRELS) 
Dirección a efectos de notificación: C/Cardenal, Tedeschini, 76,80, 08027, Barcelona. 
Teléfono: 933524454 
Correo electrónico: secretaria@escola-arrels.cat 
Datos de contacto del Delegado de protección de datos: PRODA CYL, S.L.U 
Contacto DPD: rgpditac@institucionteresiana.org 
https://www.escola-arrels.cat/politica-de-privacidad/ 
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 Lloc i data 

 

 
Signatura 
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