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1. INTRODUCCIÓ

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de 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 centre
i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels alumnes.

Aquest Pla d’obertura regula el funcionament dels darrers deu dies lectius del mes de juny. Segueix les
directrius del Departament d’Educació, recull les propostes del professorat, prioritza la salut de les
persones i en concreta les particularitats del nostre centre, amb la intenció de reprendre l’activitat
presencial al centre des del moment d'entrada a la fase 2 de desescalada, prevista per al 8 de juny.

Per altra banda, recull la normativa aplicable, les consideracions generals, els requisits per a
l'assistència, l’organització prevista al nostre centre i les mesures de protecció i prevenció generals.

2. NORMATIVA APLICABLE

Els referents normatius d’aquest Pla són:


Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 20192020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-reoberturacentres-fase2.pdf


Instruccions per a l'organització de l’obertura de centres

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-oberturacentres.pdf


Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres educatius

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccio-oberturacentres-juny.pdf
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3. CONSIDERACIONS GENERALS
- Cal recordar que el curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.
- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari i obeeix a dos objectius principals:
-

El suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa que
suposa una titulació (4t ESO, 2n de Batxillerat).

-

L’acompanyament tutorial i emocional de l’alumnat.

- Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada i sempre mantenint la distància de
seguretat d’acord amb les mesures d’higiene i prevenció establertes pels organismes
competents en matèria de salut
- Els espais utilitzats seran fixos i delimitats per evitar la mobilitat dels alumnes per tot el
centre, evitar possibles contagis i facilitar la traçabilitat en cas de detecció d’un contagi.

4. REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA AL CENTRE

4.1. REQUISITS ALUMNAT
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:


Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.



Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.



Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 14 dies anteriors.



Calendari vacunal al dia.

En cas que el/la noi/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc
de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la
família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat
escolar.
Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:


Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.



Malalties cardíaques greus.
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Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells nois/es que precisen
tractaments immunosupressors).



Diabetis mal controlada.



Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una
declaració responsable, que serà facilitada pel centre, per la qual els seus fills o filles compleixen els
requisits per assistir al centre educatiu. Vegeu Annex.
També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar
del noi/a i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans
de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels
símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

4.2. REQUISITS PROFESSORAT:
Per poder reincorporar-se els docents han de reunir els següents requisits:


Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.



Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.



Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 14 dies anteriors.

En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc
elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir
malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o
renals, les immunodeficiències i les dones embarassades.

L’equip directiu del centre va informar tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar
les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19 amb l'objectiu
d'identificar el personal que podrà participar en les activitats presencials en un correu enviat el 26 de
maig perquè omplissin la declaració responsable, prèvia a la seva reincorporació al centre.

Per altra banda, i d’acord amb la instrucció 2/2020, el personal docent amb fills o filles menors o
persones dependents a càrrec:
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- El personal docent amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que hagi de
prestar serveis presencials gaudirà de preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària,
règim de torns i d’horaris especials que el centre determini per tal de dur a terme les activitats
educatives presencials fins a final del curs 2019-20
- El personal docent amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagi vist
afectat pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades, sempre que es
tracti de famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada
complerta en el sector públic o privat, no està obligat a prestar serveis de forma presencial i podrà
continuar prestant-los en la modalitat no presencial. Cal acreditar alguna d’aquestes circumstàncies
mitjançant la presentació d’una declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi
ha ningú que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents i adjuntar el volant de
convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que
conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies
podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció de
Serveis.

L’equip directiu estarà permanentment representat per la figura de com a mínim un membre.

5. ORGANITZACIÓ PREVISTA

5.1. ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL




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


Docents: 27



No docents: 2

Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació que assistiran
presencialment al centre.
La previsió de l’alumnat que assistirà presencialment al centre s’acabarà de concretar amb
les respostes que les famílies ens facin arribar després de la segona comunicació que el
centre va enviar divendres 5 de juny.
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Aquesta és la previsió actual d'assistència en funció de les respostes rebudes per part de
les famílies després de la primera comunicació enviada el passat divendres 29 de maig
tenint en compte que aquestes respostes no arriben al 20% de l’alumnat del centre:


4t d’ESO: 5



3r d’ESO: 2



2n d’ESO: 4



1r d’ESO: 6



1r batxillerat: 0



2n batxillerat: 11

Davant la incertesa que la voluntarietat d’assistència pot provocar, remarquem que
aquests números són provisionals.



Organització de grups d’alumnes i del professorat
Els alumnes mai superaran el nombre màxim de 15 per grup i caldrà respectar la distància
d’1,5-2 metres. Els grups classe de 30 alumnes es dividiran en dos grups de 15 alumnes
atesos pels tutors classe i els tutors de seguiment segons la taula següent.



Dates d’atenció dels grups, professorat a càrrec i identificació dels espais que ocuparan
(horari d'entrada i sortida)

Acció tutorial presencial:
Data

Grup

Professorat

Espai

4t d’ESO A

FMAD
AGUI

A4A
A2HS

4t d’ESO B

MPAL
LAIA

A4B
A3B

3r d’ESO A

ALGI
ROSA

A3A
DIBUIX

3r d’ESO B

RMAR
BET
SARA

A3B
A4B

Dimarts 9 de juny

Dimecres 10 de juny
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2n d’ESO A

MAIT
MFAR
EDEL
EPAU

A2A
A2CT

2n d’ESO B

VALLS
DEBO
SARA
LAIA

A2B
TECNO

1r d’ESO A

NURI
JOAN
LAIA

A1A
A1CT

1r d’ESO B

DTUB
SARA
CLAR

A1B
A1HS

1r de batxillerat CT

JPAR
XAVI

A1CT
A1B

1r de batxillerat HS

VENT
XAVI

A1HS
A1A

Dijous 11 de juny

Divendres 12 de juny

Dimecres 17 de juny

No es contempla estona d’esbarjo

Acció educativa 2n de batxillerat en grups de 15 alumnes màxim:
Data

Grup

Professorat

Espai

2n de batxillerat CT

ORIH
ROSA
AGUI
DCAB

A2CT

2n de batxillerat HS

DCAB
ORIH

A2HS

Dijous 18 de juny



Horaris de grups

Grups de 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat

grup 1 (½ grup A o CT) de l’1 al 15 (seguint l’ordre alfabètic de
llista)

Horari



entrada de 9 a 9:15h.
sortida de 10:30 a 10:45h.
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grup 2 (½ grup B o HS) de l’1 al 15 (seguint l’ordre alfabètic de
llista)

grup 3 (½ grup A o CT) del 16 al 30 (seguint l’ordre alfabètic de
llista)

grup 4 (½ grup B o HS) del 16 al 30 (seguint l’ordre alfabètic de
llista)

Grup de 1r d’ESO




entrada de 9:15 a 9:30h.
sortida de 10:45 a 11:00h.




entrada d’11:30 a 11:45h.
sortida de 13 a 13:15h.




entrada d’11:45 a 12h.
sortida de 13:15 a 13:30h.

Horari

grup 1 (½ grup A) de l’1 al 15 (seguint l’ordre alfabètic de llista)




entrada de 10 a 10:15h.
sortida d’11:00 a 11:15h.

grup 2 (½ grup B) de l’1 al 15 (seguint l’ordre alfabètic de llista)




entrada de 10:15 a 10:30h.
sortida de 11:15 a 11:30h.

grup 3 (½ grup A) del 16 al 30 (seguint l’ordre alfabètic de llista)




entrada d’12:00 a 12:15h.
sortida de 13 a 13:15h.

grup 4 (½ grup B) del 16 al 30 (seguint l’ordre alfabètic de llista)




entrada d’12:15 a 12:30h.
sortida de 13:15 a 13:30h.

Grup de 2n batxillerat

Horari

grup 1 (2 CT)




entrada de 8:00 a 8:10h.
sortida d’14:20 a 14:30h.

grup 2 (2 HS)




entrada de 8:10 a 8:20h.
sortida de 14:30 a 14:40h.

Cal tenir en compte que aquests horaris poden variar en funció de l’assistència real.
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5.2. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA O ACCIÓ TUTORIAL EN
GRUP REDUÏT, QUE PREVEU EL CENTRE EDUCATIU, RESPECTANT SEMPRE EL CARÀCTER
VOLUNTARI.

La setmana del 5 al 8 de juny s’han celebrat reunions virtuals dels diferents equips docents amb
l’objectiu de planificar i consensuar les actuacions concretes de cada nivell.

2n de batxillerat
-

es continuaran fent classes de repàs per a preparar les Proves d’Accés a la Universitat
de forma telemàtica tal i com s’ha estat fent al llarg del tercer trimestre. Aquesta
mesura s’ha acordat tenint en compte que ni tot l’alumnat ni tot el professorat poden
venir a fer classes presencials. S’ha ampliat l’horari de classes de repàs voluntàries i el
nou marc horari d’aquestes classes telemàtiques és de 9:00 a 14:30, de dilluns a
divendres, amb dues classes a la tarda.
Addicionalment, està prevista la realització d’una única sessió d’atenció educativa
presencial per a dijous 18 de juny.

1r de batxillerat
-

acció tutorial amb la meitat del grup classe per a l’acompanyament educatiu i
emocional de l’alumnat

-

atenció personalitzada presencial a famílies i/o alumnat, sempre amb cita prèvia
sol·licitada al tutor o tutora orientadora via Clickedu.

4t d’ESO
-

acció tutorial amb la meitat del grup classe per a l’acompanyament educatiu i
emocional de l’alumnat

-

atenció personalitzada presencial a famílies i/o alumnat, prioritzant activitats
d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació
professional i règim especial), sempre amb cita prèvia sol·licitada al tutor o tutora
orientadora via Clickedu.

De 1r a 3r d’ESO
-

acció tutorial amb la meitat del grup classe per a l’acompanyament educatiu i
emocional de l’alumnat
9
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-

atenció personalitzada presencial a famílies i/o alumnat, sempre amb cita prèvia
sol·licitada al tutor o tutora orientadora via Clickedu.

5.3. FLUXOS DE CIRCULACIÓ

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’organitzarà la circulació dels diferents
membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:
Entrades i sortides
En les hores d’inici i final de les activitats previstes, les entrades i sortides del centre es faran en
diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de
seguretat.
Circulació pels passadissos
Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi
d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.

6. MESURES DE PROTECCIÓ i PREVENCIÓ GENERALS

6.1. Distanciament físic

Amb l’objectiu de mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres, el nombre màxim
d’alumnes que seran atesos en els espais habilitats serà de 15 alumnes. L’alumnat ha de
romandre a l’aula assignada i no s’ha de barrejar amb alumnes que no siguin de la seva aula.
Només es permet la circulació per anar al bany i/o anar a l’armariet per agafar les seves
pertinences. El professorat i la resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes ha de
ser sempre el mateix per ajudar a la traçabilitat en cas d’un contagi. Les entrades i sortides del
centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15 minuts i mantenint la distància per
evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el compliment
d’aquestes distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte
escolar.

Es disposaran cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció,
sobretot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.
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Cal recordar a l’alumnat les conductes saludables de no tocar-se la cara i tossir i esternudar al
colze.

6.2. Rentat de mans
Es requerirà el rentat de mans amb aigua i sabó i/o solució hidroalcohòlica a tota persona:



A l’arribada i a la sortida del centre educatiu



Abans i després dels àpats, si escau



Abans i després d’anar al WC



Abans i després de les diferents activitats

S’habilitaran diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i
tovalloles d’un sol ús. A l’accés al centre es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica.

6.3. Mascaretes
Caldrà que tot l’alumnat i personal que treballa al centre faci ús de mascareta higiènica
(compliment norma UNE).
Caldrà seguir les normes establertes per a la seva correcta col·locació i enretirada.

6.4. Ventilació, neteja i desinfecció d’espais

6.4.1. Pautes de ventilació
Les instal·lacions interiors es ventilaran com a mínim abans de l’entrada i la sortida de
l’alumnat i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
Totes les aules seran adequadament ventilades procurant deixar les finestres obertes.

6.4.2. Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària seguint
les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i
en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de
concurrència humana.
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La neteja dels espais és fonamental i sempre es farà de forma prèvia a les actuacions de
desinfecció.
Es farà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i es garantirà la
neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells
de màxima concurrència.

6.4.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
Les actuacions de neteja i desinfecció seran especialment acurades en tots aquells
elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans.
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents
alumnes si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada alumne
utilitzi el seu propi material.

6.5. Control de símptomes

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una
declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els nois i noies
amb símptomes, d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn
familiar de l’alumne i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol
incidència.

Es recomana, per a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la temperatura
abans d’entrar al centre.

La direcció del centre actuarà davant la detecció de possibles símptomes de COVID dels alumnes i del
personal d’acord amb el protocol que estableix el punt 3 de l’Annex de les Instruccions per a
l’organització de l’obertura dels centres educatius (Per al desplegament del pla d’obertura de centres
educatius en fase 2 de 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) Juny 2020.
Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres educatius. A tal
efecte el personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT.
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L’institut es comunicarà i coordinarà amb el centre d’atenció primària més proper (CAP Cotxeres) per
tal de garantir una actuació ràpida si apareix un cas sospitós.

La prioritat serà, en tot moment, la seguretat sanitària de tota la comunitat educativa. Per tant,
l’alumnat que no compleixi les normes de distanciament i d’higiene prescrites a l’apartat 6 d’aquest
document, i que seran difoses pel professorat i ben visibles en cartells per tot el centre, haurà de
renunciar a la presencialitat, de manera immediata, a requeriment de qualsevol membre del
professorat o del PAS del centre.

NO ES PERMETRÀ L’ENTRADA DE CAP ALUMNE/A AL CENTRE QUE NO PORTI LA DECLARACIÓ
RESPONSABLE I LA MASCARETA HIGIÈNICA
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ANNEX

14

R/N: 13958/ED00202

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària
obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)
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 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:
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: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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R/N: 13958/ED00202

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres
ensenyaments)
Dades personals
Nom de l’alumne/a

DNI/NIE/Passaport

Centre educatiu

Curs

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:
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: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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