
Benvolgudes famílies, 
 
Ens posem en contacte de nou amb vosaltres per demanar-vos i explicar-vos 
com omplir la declaració de responsabilitat. 
 
INSTRUCCIONS: 

 És molt important que la rebem com més aviat millor (màxim 4 de juny).  
 Heu de fer una autorització per cada fill o filla que vinguia l’ escola. 
 Com autoritzar l'assignació del compte: 

1. Baixeu l'arxiu pdf annex 
2. Signeu el document: 

 Si teniu signatura digital, feu-ho amb aquesta eina.  
 En cas contrari, podeu signar amb l'aplicació gratuïta adobefill&sing al 

vostre telèfon o tauleta amb pantalla tàctil. Aquí teniu l’enllaç per veure 
un vídeo explicatiu de com fer-ho. 

 També, si us és possible, podeu imprimir i signar a mà el document, 
escanejar o fotografiar i enviar per correu a l'adreça que indiquem més 
avall. 

 També podeu escriure al pdf directament. Si no us deixa escriure a 
sobre, l’altra opció és anar a “rellenar y firmar”   i “agregar texto”.  

3. Només en cas que no pugueu signar l'arxiu de cap de les maneres 
proposades, si us plau, graveu un vídeo curt, on digueu de forma clara el 
vostre nom i cognom, núm. de DNI i nom i cognom del vostre fill o filla i que 
SIGNEU la declaració de responsabilitat.  
Fórmula a dir: Jo, (nom i cognoms), amb DNI (núm. de DNI), pare o mare o 
tutor/a de (nom i cognoms del vostre fill o filla), del curs (curs del vostre fill/a), 
signo la declaració de responsabilitat i declaro estar d’acord amb els punts 
esmentats a dita declaració. Declaro també que l meu fill no pateix cap malata 
de les citades en el punt 3. 
 
4. Cal enviar l'arxiu pdf signat o el vídeo curt a admiescola@gmail.com  

MOLT IMPORTANT: és necessari que l'arxiu tingui per nom:  
CURS_COGNOM_NOM del vostre fill o filla.  
Exemple: 1r_Pérez_Laia 
 
Gràcies per la vostra col·laboració. 
 
Escola Diputació 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kfB--Tq3MeE&feature=youtu.be

