
Institut Aiguaviva
DEPARTAMENT
D'EDUCACIÓ FíSICA

INFORME SOBRE L 'ESTAT DE SALUT

El Departament d'Educació Física, amb el vist-i-plau de la Direcció del centre, es planteja
la necessitat de conéíxer I'estat físic i de salut deis nostres alumnes. Per tant, seria molt
convenient que ens féssiu saber .qualsevol problema físic o malaltia del vostre fill/a que
I'impedeixi la practica normal d'activitat física.
Així mateix, us recordem que no existeix I'exempció de l'área d'Educació Física per motius
de salut, pero sí en canvi, modificacions curriculars adaptades a la malaltia de I'alumne.

En/na (pares) amb DNI .
Pare, mare o tutor de I'alumne/a............................................................ del curs de
I'IESAiguaviva, afirma que el seu fill NO PATEIXcap malaltia o discapacitat que li impedeixi seguir
les classes practiques d'Educació Física amb normalitat, ni cap altra activitat esportiva escolar. .

En cas de no ser així, si realment sabeu que el/la vostre/a fill/a pateix una malaltia
concreta us esta ríem molt aqratts si ens ho comuniquéssiu en aquest mateix full.
A més, el més aviat possible ens hauríeu de fer arribar un CERTIFICAT MEDIC OFICIAL
(és un document que es compra als estancs). En aquest certificat haurá de constar, com a
mínim, el nom de la malaltia que pateix. el tipus d'activitat física que se Ii contraindica i el
període de temps previst per la lesió o mafaltia (si és crónica també caldrá especificar-ho).

El meu fill pateix:

Escoliosi (desviació de la columna) .
• Asma. De quin tipus? ..... o., oo. 10 •• 0. oo. 'o. oo. 'o. o., 00 •• 0. oo. oo. oo. oo. Oo. oo. oo •• ,.

• Diabetis ... O" oo. oo. o •• oo. o •• o" o •••••••• oo. oo ••••••• oo. oo. oo. oo, o •• oo. oo •• 0. oo. oo' oo.

• Algun tipus d'insuñcléncia cardíaca ("soplos", miocarditis ) .
• Lesions de tipus traumatológic , .
• Altres malalties 10 ••••• ••••••••

Observacions a fer (per exemple: porta broncodilatador, sucre, aparells, prótesi ... ):

I perqué així consti signo aquest document a petició de la Direcció del centre i deis
professors d'Educació Física, a efectes de responsabilitat davant qualsevol possible
incident.
Us preguem que el vostre fill/a ens porti aquest fUII el més aviat possible.

Si durant el curs es produís alguna alteració en I'estat de salut del vostre fill/a que
pogués contraindicar algun tipus d'activitat física, hauríeu de comunicar-nos-ho
amb la major brevetat possible.

Us agra'im la vostra collaboració

SIGNATURA
(pare, mare o tutor)

Mollet del Valles a, de de 2014


