Col·legi Sant Miquel Arcàngel
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Declaració responsable
Activitat extraescolar de ROBÒTICA, curs 2020-2021

En/na ..................................................................................... amb DNI .............................
Com a representant legal de l’alumne/a ...........................................................................
del curs .....................

▪ Faig constar que sóc coneixedor/a de la situació actual de pandèmia amb el risc que
això comporta i que, per tant, atendré a les mesures que puguin ser necessàries en
cada moment.
▪ Faig constar que he rebut el llistat de simptomatologia compatible amb la COVID19
per part de l’escola Manyanet Molins de Rei.
▪ Em comprometo a no portar el meu fill/a al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies
i tampoc en el cas d’haver estat en contacte amb alguna persona positiva. I si fos el
cas, comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.

Signatura del representant legal

Molins de Rei, a….......d’octubre de 2020

Cal retornar el document a l’escola com a molt tard el dia 16 d’octubre de 2020.
_______________________________________________________________________
Us recordem que totes les dades que ens faciliteu en aquest document s’incorporaran a
la Base de Dades del Centre, amb la finalitat de poder-vos atendre correctament. Podeu
accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-vos a què tractem les vostres dades dirigint-vos
per escrit a la secretaria de l’escola.

Pintor Carbonell, 4 - 08750 MOLINS DE REI (Barcelona) - tel.93 668 34 50
secretaria@molins.manyanet.org – www.molins.manyanet.org

Col·legi Sant Miquel Arcàngel
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

Llista de comprovació de simptomatologia
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu
quins d’aquests símptomes presenta:











Febre o febrícula
Tos
Dificultat per respirar
Congestió nasal
Mal de coll
Mal de panxa
Vòmits
Diarrea
Malestar
Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta, si es tracta d’un infant o adolescent utilitzeu la
primera llista, que no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests símptomes
presenta:











Febre o febrícula
Tos
Dificultat per respirar
Falta d’olfacte de gust
Mal de coll
Calfreds
Vòmits
Diarrea
Malestar
Dolor muscular

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant o jove a l’escola i
que us poseu en contacte per comunicar-nos-ho.
En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte
telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al
061.
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