
A L’ATENCIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU 

DECLARACIÓ RESPONSABLE ALS EFECTES DE LA NO-INCORPORACIÓ AL LLOC DE TREBALL 
DURANT LA FASE 1 DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT 

NOM_________________________________________________   DNI ____________________ 

DOMICILI __________________________________________ LOCALITAT ________________ 

PROVINCIA ___________________________ CP _________________  AMB DESTINACIÓ AL CENTRE 

EDUCATIU   ________________________________________ 

 Davant el risc biològic al qual estem exposats en ocasió de la pandèmia de la COVID 19 i el 
lloc de treball que ocupe i sent conscient de la gravetat de les conseqüències si es produeix el 
contagi. I atenent a la legislació vigent: 

 Resolució de 13 de maig, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, 
per la qual es dicten instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en 
els centres educatius. A l’article 6 diu: 

Sisé. Personal especialment sensible  
1. Les persones pertanyents als col·lectius definits en cada moment pel Ministeri de Sanitat 
com a grups vulnerables per a la COVID-19 no s’incorporaran en la fase 1 del Pla per a la 
transició cap a una nova normalitat. Els col·lectius definits en el moment actual són 
persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia pulmonar 
crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 
anys. Aquestes persones hauran de comunicar per mitjà d’una declaració responsable a la 
direcció del centre la impossibilitat d’incorporar-se en aquesta fase. 

 Al Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer 
front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. estableix en el seu ART.5,  

“Article 5. Caràcter preferent del treball a distància.”  

DECLARE: 

 Que sóc funcionari/a docent i que pertany al col·lectiu definit com a personal especialment 
sensible  

 Per tot això,  

SOL·LICITE:  

 No incorporar-me al meu centre educatiu mentre dure aquesta fase del Pla per a la 
transició cap a una nova normalitat.  
 I perquè conste als efectes oportuns signe el present document  

A ______________________ a ______de ______________de 2020 

Signat:


