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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT DEL COL·LEGI JOAN 
BARDINA 
 
DADES PERSONALS: 
 
Noms i cognoms del pare/mare/tutor/a legal     DNI/NIE/Passaport 

                            
 
Nom de l’alumne/a         Curs 

                           
 
FAIG CONSTAR 

- Que sóc coneixedor/a de la situació de pandèmia per la COVID-19, del risc que comporta i 

que, per tant, atendre a les mesures sanitàries i d’organització que el centre implementi 

quan la situació així ho requereixi. 

- Que he rebut i he llegit el Pla d’organització pel curs 20-21 del Col·legi Joan Bardina. 

EM COMPROMETO A: 

- No portar el meu fill/a al centre en cas que presenti simptomatologia compatible amb la 

- COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies. 

- A informar immediatament a la direcció del centre a fi de poder prendre les mesures 

oportunes si apareixen símptomes. 

- A posar-me en contacte amb el pediatra, metge de capçalera o 061 (el que escaigui segons 

horari) i informar de la simptomatologia.  

- A comprovar diàriament, abans de l’arribada a l’escola, l’absència de la següent 

simptomatologia: 

 

- Febre o febrícula (a partir de 37,5º)   - Calfreds 

- Tos      - Vòmits 

- Dificultat per respirar    - Diarrea 

- Refredat nasal*     - Malestar, fatiga 

- Mal de coll*     - Dolor muscular i/o mal de cap 

- Mal de panxa      - Falta d’olfacte i/o gust 

 

* El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i 
només es consideraran símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o 
altres manifestacions de la llista. 
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I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a 

 

al centre educatiu Col·legi Joan Bardina, signo la present declaració de responsabilitat i 

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

 
 
 
Informació bàsica sobre la protecció de dades: 

Responsable del tractament: Fundació Privada Joan Bardina 

Finalitat: Gestió de l’acció educativa 

Drets de les persones interessades: Poden sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del 

tractament de les seves dades a escola@joanbardina.com o al lloc web www.joanbardina.com 

 
LLOC I DATA 
 

 
 
SIGNATURA 
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