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Certificat conforme l’alumne/a cursa un programa de mobilitat i ha de traslladar-se a un 
país estranger (vacunació covid-19)

Dades de la persona que certifica

Nom i cognoms del secretari/ària del centre

Codi Nom del centre

Municipi

Dades de l’alumne/a

DNI/NIE/Passaport Nom i cognoms Domicili

Certifico

1. Que l’alumne/a cursa el programa de mobilitat __________________________
______________________

 

 

i ha de traslladar-se a
estudiar fora de l’Estat espanyol, a , per tal d’iniciar el curs acadèmic 2021-
2022.

2. Que, per poder accedir als estudis del curs acadèmic esmentat, és un requisit imprescindible que aporti el
certificat de vacunació, motiu pel qual ha d’haver estat prèviament vacunat/ada al seu centre d’atenció
primària o al més proper al seu domicili (si es tracta d’una persona desplaçada), o bé allà on les autoritats
sanitàries hagin establert per a aquests supòsits.

I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del director/a del centre.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Denominació del tractament: Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació.
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat del tractament: Tramitar els certificats que acrediten els i les alumnes que s’han de desplaçar per cursar estudis a l’estranger 
durant la pandèmia covid-19 per tal de justificar l’accés a la seva vacunació.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: Administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de la salut.
Drets de les persones interessades: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la 
limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web de protecció de dades

Alumnes de centres educatius d’altres titularitats 
Nom del tractament:
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu. 
Finalitat: Garantir a l’alumnat unes condicions de salut adequades davant la situació de pandèmia de covid-19 a fi de complir amb l’acció 
educativa i orientadora que els centres educatius tenen encomanada. 
Legitimació: Missió d’interès públic. 
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar-ne l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de 
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web del 

Informació addicional sobre aquest tractament:

Lloc i data

Signatura del/de la secretari/ària del centre Segell del centre Vistiplau del/de la director/a

http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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