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Declaració responsable per accedir a la prova del concurs oposició de tècnic/a 
especialista en educació infantil del Departament d'Educació (núm. de registre 
de convocatòria L005/2020)
Aquest document s’ha emplenar i presentar a l’entrada de l’edifici el dia de la prova.

Dades personals 
DNI o NIE Nom i cognoms

Declaro responsablement
1. Que en el moment d’accedir a la realització de la prova de la convocatòria, les bases de la qual s’estableixen

a l’annex 3 de la Resolució EDU/1562/2020, d’1 de juliol:

 no presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós;

 no tinc diagnosticada la malaltia de la covid-19 ni he conviscut en els darrers catorze dies amb persones 
que són o han estat positives;

 he finalitzat, si és el cas, el període d’aïllament o de quarantena domiciliària per haver estat en contacte 
estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la covid-19.

2. Que conec l’obligació d’usar la mascareta durant tot el procés de realització de la prova, llevat que tingui
alguna contraindicació,* que he d’acreditat mitjançant un informe mèdic abans d’entrar al centre. En aquest 
cas, mantindré una distància de seguretat superior a dos metres fins que se’m faciliti informació sobre la 
meva ubicació per fer la prova.

*L’obligatorietat de l’ús de la mascareta no és exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat 
respiratòria que pugui veure's agreujada per la seva utilització o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no 
disposin d'autonomia per treure-se-la o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable utilitzar-la, d’acord amb la 
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir 
el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8158, de 19.6.2020).

3. Que conec, accepto i em comprometo a complir les mesures de salut pública i seguretat vigents, així com les 
mesures específiques per participar en la prova del procés selectiu.

I, perquè així consti, signo i presento aquesta declaració responsable davant de l’Òrgan Tècnic de Selecció.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Direcció de Serveis del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona; 
ds.educacio@gencat.cat).
Finalitat: Tramitar, gestionar i resoldre els processos de selecció i provisió de llocs de personal laboral.
Legitimació: Missió en interès públic o exercici de poders públics.
Destinataris: No se cedeixen dades a tercers ni es fan transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació 
legal.
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres 
dades i la sol·licitud de limitació davant el responsable del tractament, mitjançant els formularis d’exercici de drets que 
trobareu al web. També podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Lloc i data

Signatura  

Presidenta de l’Òrgan Tècnic de Selecció

http://educacio.gencat.cat/ca/Detall/seleccio-provisio-llocs-treball-personal-laboral
http://www.apdcat.cat/
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