
 
 

 

 

El pare / La mare / El tutor de l’alumne/a:..............................…………..............
 
de …......... curs d’Educació Infantil
 

 
...…………………………….. amb DNI /NIF ………………………

...…………………………….. amb DNI /NIF ………………………

...…………………………….. amb DNI /NIF ………………………

...…………………………….. amb DNI /NIF ………………………

...…………………………….. amb DNI /NIF ………………………

per tal de que pugui recollir el seu fill/a al 

17 h. quan hagi finalitzat l’activitat docent.

 
 
 
Signatura del pare/ la mare/el tutor,

 
 
 
 

Granollers, ...................... de/ d’..................... de 20......
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08401 Granollers, T.938400701, 

 
 

El pare / La mare / El tutor de l’alumne/a:..............................…………..............

d’Educació Infantil, dona la seva conformitat i autorització a

...…………………………….. amb DNI /NIF ………………………

...…………………………….. amb DNI /NIF ………………………

...…………………………….. amb DNI /NIF ………………………

...…………………………….. amb DNI /NIF ………………………

...…………………………….. amb DNI /NIF ………………………

per tal de que pugui recollir el seu fill/a al finalitzar les classes a les 13 h. i a les 

17 h. quan hagi finalitzat l’activitat docent. 

Signatura del pare/ la mare/el tutor, 

Granollers, ...................... de/ d’..................... de 20...... 

Cr. Joan Prim, 59-63 
08401 Granollers, T.938400701, secretariajoanprim@educem.com www.educem.com

El pare / La mare / El tutor de l’alumne/a:..............................………….............. 

, dona la seva conformitat i autorització a: 

...…………………………….. amb DNI /NIF ……………………… 

...…………………………….. amb DNI /NIF ……………………… 

...…………………………….. amb DNI /NIF ……………………… 

...…………………………….. amb DNI /NIF ……………………… 

...…………………………….. amb DNI /NIF ……………………… 

finalitzar les classes a les 13 h. i a les 

secretariajoanprim@educem.com www.educem.com 



 
 

 
 
 
 

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS A GRANOLLERS
 
 

El pare/La mare/ El tutor de l’alumne/a:.................................................... de .........

curs d’..................................... dona la seva conformitat i autorització per tal que 

el meu fill/a participi a totes les activitats de treball i lúdiques que es faran a 

Granollers i rodalies durant el present curs, 20…./20…. segons la programació 

inclosa dins del Pla Anual deCentre.

Autoritzo a l’Equip Pedagògic a prendre les decisions convenients en cas 

d’urgència, com també el fet de poder anul·lar aquesta autorització per un temps 

determinat en cas que el tutor/a del meu fill/a ho cregui oportú i 

 
 

Signatura del pare/ la mare/el tutor,
 
 
 
 

Granollers, ................... de setembre de 20….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08401 Granollers, T.938400701, 

@EducemGran

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS A GRANOLLERS

El pare/La mare/ El tutor de l’alumne/a:.................................................... de .........

d’..................................... dona la seva conformitat i autorització per tal que 

el meu fill/a participi a totes les activitats de treball i lúdiques que es faran a 

Granollers i rodalies durant el present curs, 20…./20…. segons la programació 

closa dins del Pla Anual deCentre. 

Autoritzo a l’Equip Pedagògic a prendre les decisions convenients en cas 

d’urgència, com també el fet de poder anul·lar aquesta autorització per un temps 

determinat en cas que el tutor/a del meu fill/a ho cregui oportú i sense previ avís.

Signatura del pare/ la mare/el tutor, 

Granollers, ................... de setembre de 20…. 

Cr. Joan Prim, 59-63 
08401 Granollers, T.938400701, secretariajoanprim@educem.com www.educem.com

@EducemGran  @educem_granollers

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITATS A GRANOLLERS  

El pare/La mare/ El tutor de l’alumne/a:.................................................... de ......... 

d’..................................... dona la seva conformitat i autorització per tal que 

el meu fill/a participi a totes les activitats de treball i lúdiques que es faran a 

Granollers i rodalies durant el present curs, 20…./20…. segons la programació 

Autoritzo a l’Equip Pedagògic a prendre les decisions convenients en cas 

d’urgència, com també el fet de poder anul·lar aquesta autorització per un temps 

sense previ avís. 

secretariajoanprim@educem.com www.educem.com  

@educem_granollers  
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil

__________________________________________

____________________________________________________________

-19 a fi de complir 

.

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 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, 
d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a.

L’ús de la mascareta no és obligatori fins als 6 anys. Així mateix, no se’n recomana l’ús si hi ha alguna contraindicació per a 
l’infant (problemes respiratoris, dificultat per treure’s la mascareta ell/a mateix/a o alteracions de conducta que en facin inviable 
l’ús).

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

educatiu , signo la present declaració de 

responsabilitat. 

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: Garantir a l’alumnat unes condicions de salut adequades davant la situació de pandèmia de covid
amb l’acció educativa i orientadora que els centres educatius tenen encomanada.
Legitimació: Missió d’interès públic.
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 al web

Lloc i data

Signatura 

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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FITXA MÈDICA  
 

Nom  
Cognoms  

Curs  
Núm. S. Social  

 
Antecedents personals patològics  
 
 Malalties respiratòries   .................................................. 
 Accidents     .................................................. 
 Trastorns digestius   .................................................. 
 Malalties cutànies   .................................................. 
 Altres malalties transmissibles .................................................. 
 Intervencions quirúrgiques  .................................................. 
 Altres malalties            .................................................. 
 
 
Dades d'interès pràctic  
 
És al·lèrgic/a? sí  no 
   A què?  ..................................................... 
 
És malaltís/sa? sí  no 
 De què? (marqueu el que correspongui) 

angines refredats  faringitis  mal de queixal 
 sinusitis problemes amb la menstruació     al.lergies a  .................... 
 altres (quins?)................................................ 
 
Pren algun medicament especial?  sí  no  
Quin? ................................................  dosis .......................... 
Fa cap règim especial?   sí  no 
Quin? ............................................................................ 
No pot menjar algun aliment?       Quin? ......................................... 
Dorm bé? sí  no  Té insomni?  sí  no 
Quantes hores dorm normalment? ................. 
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Té alguna dificultat motriu (peus plans, etc.)?  
Quina? ............................... 
Necessita una atenció especial?    sí  no 
Per què? ........................................................................................... 
Es mareja fàcilment?      sí  no 
Està vacunat/da de tot segons la seva edat?  sí  no 
I contra el tètanus?      no  sí  
dates .................................... 
 
OBSERVACIONS: 
.............................................................................................................  
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
   
 
(signatura del/de la pare/mare) 
 
 
 
 
 
 
 

Granollers, ..... de setembre de 20.... 



 
 

 

 

  

✂---------------------------------------------- 
 
Signo conforme he llegit aquesta normativa:  Curs   __________ / __________ 
 
Nom del/de la pare/mare o tutor/a:      Nom de l’alumne/a: 
DNI:          DNI: 
Signatura:         Signatura: 
 
Data: 
 



 

  

Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la 
COVID-19 als centres educatius 
____________________________________________________________ 
 

 Dades de l’Alumne/a 

 Nom i cognoms  _______________________________________________________________ 

 Data de naixement ___/___/___  Codi de la TSI (targeta sanitària individual) ________________ 

 Nom del centre escolar __________________________________________________________ 

 Curs Escolar __________________________________________________________________ 

 Equip d’Atenció Primària de referència (EAP) ________________________________________ 

Benvolguts/des pares, mares i tutors o tutores, 

Comença un curs escolar diferent. És fonamental fer-hi front perquè la represa de l’escola és 
cabdal per als infants i adolescents. 

S’ha fet una gran tasca per fer dels centres educatius un entorn segur. Ara bé, a les escoles 
sabem que hi haurà casos de COVID-19 i que caldrà fer aïllaments i quarantenes. Per poder 
controlar la situació, és essencial comptar amb la implicació de les famílies i seguir 
escrupolosament les instruccions, aplicant totes les mesures de prevenció (també a les entrades 
i sortides dels centres) i fent bé aquests períodes de confinament preventiu quan calgui. 

Aquests aïllaments i quarantenes es fan per poder tallar les cadenes de transmissió i són 
cabdals per evitar que la malaltia s’estengui. També és molt important que els contactes estrets 
d’un cas confirmat es facin una PCR (i un test d’anticossos si cal) perquè això ens permet 
detectar casos asimptomàtics i tallar altres cadenes de transmissió. 

Els períodes obligatoris d’aïllament i quarantena són: 

 Els casos confirmats, encara que siguin asimptomàtics, han de fer aïllament a casa 

durant 10 dies i en tot cas, abans d’anar a l’escola han d’estar 3 dies sense símptomes. 

 En els contactes estrets, l’aïllament (que en aquest cas s’anomena quarantena) s’ha de 

realitzar 14 dies perquè és el període d’incubació del virus. Independentment que la 

seva PCR sigui negativa, la quarantena s’ha de mantenir igualment durant 14 dies 

perquè una PCR negativa no descarta que la malaltia es desenvolupi més tard (fins al 

14è dia). 

Com cada any, serà freqüent que hi hagi infants amb febre o altres símptomes compatibles amb 
la COVID-19. Quan sigui així, caldrà anar al CAP, on s’indicarà la necessitat de fer o no una 
PCR. Si es fa la PCR, el cas sospitós i els/les germans/es que vagin a la mateixa escola s’han 
de quedar a casa. La resta de companys de la classe del cas sospitós i de la classe dels/ de les 
germans/es, han de seguir fent vida normal i han d’acudir amb normalitat a l’escola. Fins i tot, 
encara que el resultat de la PCR surti positiu, la resta de companys/es han d’anar a l’escola i 
serà la direcció del centre educatiu, per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica 
Territorial, qui indicarà quan han de deixar d’anar a classe i fins a quina data. La presa de 
mostres dels companys/es i professionals que hagin estat contactes estrets del cas es realitzarà 
de forma preferent al centre educatiu, de forma centralitzada o al lloc on es comuniqui. Si es 
realitza la PCR a l’escola, des de la direcció del centre, es comunicarà a les famílies. 

El resultat d’aquestes proves es comunicarà per SMS o telefònicament. En els casos de 
contactes estrets que la PCR sigui positiva pot estar indicat fer un test d’anticossos per descartar 
que no es tracti d’un procés ja passat i curat. També pot ser necessari fer cribratges a tot un 
centre escolar, tant sigui per acumulació de casos positius, com per una alta incidència de la 



 

  
 

malaltia a la zona. Si el vostre fill o filla ja ha passat la malaltia en els últims 6 mesos, confirmada 
per PCR o per serologia IgG, no cal que es torni a fer la prova ni realitzi quarantenes si hi ha 
algun cas positiu al seu entorn, per tant no li realitzarem ni el cribratge ni l’estudi de contactes. 

Així doncs, us adrecem aquest escrit per demanar la vostra autorització per venir a fer una prova 
de PCR al/la vostre/a fill o filla (mitjançant l’obtenció d’una mostra del nas amb un escovilló) i si 
es considerés adient, fer també un test d’anticossos (en aquest cas amb una punxada al dit per 
extreure una gota de sang capil·lar). En cas de ser menors emancipats i adolescents de més de 
setze anys capaços, el menor haurà de donar personalment el seu consentiment. Si no es 
realitza la prova PCR caldrà mantenir quarantena domiciliària durant 14 dies. Els/les 
pares/mares/tutors legals o els majors de 16 anys, es reserven el dret de modificar l’autorització 
o denegar una prova PCR concreta. 

Us demanem també que ens ompliu en el requadre corresponent les vostres dades, el telèfon o 
telèfons de contacte als quals voleu que contactem amb vosaltres i que ens autoritzeu a realitzar 
aquests enviaments. Així mateix, tots els resultats, tant positius com negatius, quedaran 
publicats a la història clínica del vostre/a fill/a i els podeu consultar a través de La Meva Salut. Si 
encara no disposeu de l’aplicació de La Meva Salut us recomanem que us hi doneu d’alta a 
través del següent enllaç: https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t. 

Us informem que per tal de gestionar el control i gestió dels casos i contactes en l’àmbit escolar, 
entre Educació i Salut es compartiran les dades identificatives i de resultats de les proves 
practicades, d’acord amb la normativa de protecció de dades. 

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració 

Dades del pare/mare/tutor o tutora legal o alumne major de 16 anys 

Nom i cognoms _______________________________________________________________ 

Telèfon/s de contacte on enviar l’SMS en cas de resultat negatiu o on contactar telefònicament  

en cas positiu    _______________       ________________ 

        Autoritzo l’enviament del resultat negatiu via SMS 

        Autoritzo la realització de la PCR / tests d’anticossos 

        No autoritzo la realització de la PCR / tests d’anticossos 

        Ja va passar la malaltia (PCR positiva / serologia IgG confirmada) Data: ____/_____/_____ 

Observacions_________________________________________________________________ 

 
 
 

Lloc i data   Signatura del pare, mare o tutor/a o 
alumne major de 16 anys 

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades 
personals. 
Tractament: Vigilància epidemiològica 
Responsable: Departament de Salut 
Finalitat: L'intercanvi d’informació sanitària i vigilància epidemiològica a través de la comunicació entre la xarxa assistencial de Catalunya i els 
serveis de vigilància epidemiològica, amb la finalitat de recollida, anàlisi, interpretació, recerca  i  difusió de  la informació relacionada amb 
l’aparició i l’extensió de malalties i problemes de salut i els seus determinants, per tal  d’aconseguir-ne el control efectiu i donar una resposta 
ràpida  davant d’alertes i emergències en salut pública. 
Podeu exercir els vostres drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i 
sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça Travessera de les Corts, 131-159 - Pavelló Ave Maria –Barcelona o, en format 
electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat.   
Per a consultar informació addicional, accedir al següent enllaç: https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/ 

https://lamevasalut.gencat.cat/registra-t
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/
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