
Informació bàsica sobre protecció de dades personals: 
Alumnes de First Class Idiomes i Formació 
Responsable del tractament de dades: la Direcció del centre 

Finalitat: 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 a la secretaria del centre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dades personals 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ALUMNES I FAMÍLIES COVID-19 
CURS 2021 - 22 

 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a (en cas de ser menors d’edat) DNI/NIE/Passaport 

 

   _________________________________________________________________________________________ 
 

Nom de l’alumne/a Curs DNI/NIE/Passaport 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
Declaro, responsablement: 

 
 

1. Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les 

circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat dins de 

First Class Idiomes i Formació. Així mateix, entenc que l'equip no és responsable de les contingències que 

puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'activitat. 

2. Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les actuacions 

necessàries que s’hagin de dur a terme si apareix el cas d’un/a alumne/a amb simptomatologia compatible 

amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat. 

3. Que l’alumne/a es prendrà la temperatura abans de sortir de casa per venir al centre i que, en el cas que tingui 

febre  o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, no assistirà al centre. 

4. Que es coneix l’obligació d’informar el centre de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en l’entorn familiar 

i de                   mantenir un contacte estret amb el centre davant de qualsevol incidència. 

5. Que en cas de comunicació de simptomatologia per part del centre, em comprometo a visitar el CAP o trucar al 

061. 

 

I, perquè així consti, signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades 

que hi ha en aquesta declaració.


