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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LES FAMÍLIES D’INFANTS DEL CASAL D'ESTIU 
QUE S’INCORPOREN L'1 DE JULIOL DE 2020 

 
Dades personals  
 

 
A través del present document declaro responsablement:  
 
1.  Que a causa de la situació laboral de la família i de la impossibilitat de tenir un recurs de  
 custòdia per al meu fill/a que em permeti la conciliació familiar i laboral, declaro 
 responsablement que necessito que el meu fill/a s’incorpori al Casal d'Estiu 2020 a partir de 
 dimecres 1 de juliol.   
 
2. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al Casal d'Estiu 
 2020  i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 

 covid- 19, no assistirà al centre:  SÍ ☐ NO ☐ 
 
3. Que conec l’obligació d’informar al Casal d'Estiu 2020 de l'aparició de qualsevol cas de 
covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el personal del Casal 

d'Estiu 2020 davant de qualsevol incidència:  SÍ ☐  NO ☐ 
 
Tanmateix, als efectes d’adoptar les mesures de prevenció i seguretat oportunes per evitar la 
propagació i nous contagis per covid-19, us informem i recordem que: 
 

1. S’haurà d’abstenir de dur l’infant al Casal d'Estiu 2020 en els casos següents: 
a. Si durant els darrers 14 dies i en aquest moment, l’infant: 

i. Presenta simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat   
    respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós; 

ii. Ha estat positiu de covid-19 i/o ha conviscut amb persones que siguin o hagin  
    estat positives; i, 

iii. Ha estat en contacte estret amb alguna persona que hagi donat positiu de   
    covid-19 i/o que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta    
    malaltia. 
 

2. S’haurà de tenir el calendari vacunal al dia.  
 

3. Haurà d’informar al personal del Casal d'Estiu 2020, i al més aviat possible, en cas que: 
a. El seu fill/a pateixi alguna o algunes de les malalties següents: 

i. Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport  
    ventilatori. 

ii. Malalties cardíaques greus. 
 
 
 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a 
 
 

DNI 

Nom i cognoms de l’infant 
 
 

DNI 
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iii. Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que  
    necessiten tractaments immunosupressors). 

iv. Diabetis mal controlada. 
v. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

b. El seu fill/a, malgrat pateixi alguna o algunes de les malalties següents, hagi valorat 
   amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:   

i. Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport  
    ventilatori.  

ii. Malalties cardíaques greus. 
iii. Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que  

    necessiten tractaments immunosupressors). 
iv. Diabetis mal controlada. 
v. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

      En aquest supòsit, caldrà aportar el certificat mèdic corresponent. 
 
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a al Casal d'Estiu 2020, jo,  
....................................................................................................., signo el present document i, 
en particular, declaro responsablement que: 
 

a. He llegit i he entès la informació que es proporciona en aquest document: SÍ ☐ NO ☐  
b. Soc conscient dels riscos de contagi per covid-19 inherents a la pròpia naturalesa d’aquest 

servei públic, i els assumeixo: SÍ ☐ NO ☐  
c. Em comprometo a complir les mesures de prevenció i de seguretat que es detallen en 
aquest document, així com les que imposin les autoritats sanitàries, als efectes d’evitar la 
propagació i nous contagis per covid-19 durant el temps que el meu fill/a assisteixi al Casal 

d'Estiu 2020:  SÍ ☐ NO ☐  
 
 
Lloc i data: ............................................................................................................................. .......... 
 
 
 
 
          Signatura 
 
 

 
 
 
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:   
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets d igitals, 
les dades facilitades seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de tramitar el Casal d'Estiu 2020 i no es preveu la seva cessió a 
tercers llevat d’obligació legal. El responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – 
informació@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o 
oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu electrònica de l’Ajuntament 
https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat 


