
Cor de Maria Valls 
Centre concertat per la  

Generalitat de Catalunya 

Cor de Maria, 4 

43800 Valls 

Tel 977 60 11 72 

cordemaria@cordemariavalls.cat 

www.cordemaria.cat 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES D’ALUMNES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA. 

 
Llegiu detingudament la informació, complimenteu, signeu i retorneu la declaració al 
tutor/a. 
 
Dades personals:   

Nom i cognoms dels representants: ________________________________________ 

DNI/NIE/Passaport: ______________________ 

Nom de l’alumne/a: _____________________________________________________ 

Curs: _________________________________ 

 
 
Declaro, responsablement:  

 

1. Que sóc coneixedor/a de la situació actual de pandèmia amb el risc que 
això comporta i que per tant, atendré les mesures que puguin ser 
necessàries en cada moment.  

2. Que el meu fill/a, tutelat, pateix una malaltia crònica o d’elevada 
complexitat: 

 

 
En cas que hàgiu contestat afirmativament, el centre us contactarà per 
l’aplicació del protocol del Departament d’Educació. 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola 

 
 
Lloc i data: ____________________, a ___ de ___________________ de 2020 
 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protecció de dades: L’informem que el responsable del tractament de les dades de l’alumne, pares o representants 
legals és l’entitat FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA. Aquestes dades seran tractades pel control dels 
símptomes del COVID-19, seguint el protocol establert pel Departament d’Educació. L’escola està habilitada a tractar 
les dades de categories especials sempre que sigui necessària per a l’orientació i educació dels alumnes de 
conformitat amb la normativa d’ensenyament. Les dades seran tractades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals. Teniu dret a accedir a les 
vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, cancel·lar-les, limitar el tractament, oposar-vos a que es tractin, consentir que 
es faci portabilitat d'informació i revocar el consentiment que hàgiu donat per tractar la vostra informació. Per a exercir 
els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, us podeu dirigir per escrit al Delegat de Protecció de Dades, carrer 
Marina 166-168 08013 de Barcelona, o La Riera nº 31 àtic 08302 de Mataró, o bé enviar un correu electrònic a l'adreça 
cordemaria@dpo.cat.  

SI NO 
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