Col·legi Diocesà Sagrada Família

FO12B

Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

DADES PER A LA INSCRIPCIÓ AL CENTRE
Cognoms _______________________________ Nom __________________ nasqué a ___________________
província _________________data ______/_____/________ Nacionalitat ____________________________
Correu electrònic: __________________________________________________________________________
Pare ___________________________________________ Telèfons ________________/_________________
Mare __________________________________________ Telèfons _______________/__________________
Direcció _________________________________________CP. ___________ Localitat ___________________
Correu electrònic: Pare____________________________ Mare_____________________________________

(Assenyaleu amb una creu el curs i modalitat en que s’inscriu)
LLAR D’INFANTS
P-0
0 anys

P-1
1 any

PARVULARI

P-2
2 anys

P-3
3 anys

P-4
4 anys

P-5
5 anys

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r
6 anys

2n
7 anys

3r
8 anys

4t
9 anys

E. S. O.
PRIMER CICLE
1r

2n

EXTERN

5è
10 anys

6è
11 anys

BATXILLERAT (Itineraris)
SEGON CICLE

3r

4t

1r Ciències Salut
1r Humanitats
1r Tecnològic
1r Ciències Socials

MENJADOR

2n Ciències Salut
2n Humanitat
2n Tecnològic
2n Ciències Socials

SOL·LICITA PLAÇA A LA RESIDÈNCIA

Altres germans al centre:
Nom
Curs que farà
_______________________________________ _________________
_______________________________________ _________________

Tortosa, _______ de _________________de 20__

Signatura del pare/mare/tutor

COL·LEGI DIOCESA SAGRADA FAMILIA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran
tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR),
la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret (ES) 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD).

AVÍS LEGAL:

FO12C
Col·legi Diocesà Sagrada Família
Centre concertat per la Generalitat de Catalunya

NOM I COGNOMS del pare, mare o tutor que sol·licita plaça per al seu fill/a o pupil
_______________________________________________________________________________
DNI o núm. de
passaport_______________________________________________________________________
Com a pare/mare/tutor de
(Nom i cognoms) _________________________________________________________________

Amb el present escrit,
•

SOL·LICITO plaça per al meu fill/a en el Col·legi Diocesà Sagrada Família perquè desitjo
que hi rebi l’educació definida en el seu caràcter propi, que conec i accepto d’acord
amb el que preveu la legislació vigent.
Igualment, expresso la meva voluntat de col·laborar amb la direcció i el professorat i de
participar en la vida de l’escola, en l’exercici dels drets que la Constitució i les lleis em
reconeixen, i també a complir la normativa vigent del centre.

•

SOL·LICITO que el meu fill/filla participi en les activitats educatives complementàries
organitzades per l’escola com una dimensió més del seu projecte educatiu i realitzades
en el marc de l’horari escolar, i col·laboraré en el finançament d’aquestes activitats
d’acord amb el que està establert en la legislació vigent.

•

AUTORITZO que el meu fill/filla participi en les sortides de treball organitzades per
realitzar activitats escolars i/o educatives que no impliquen despeses econòmiques ni
utilització de transports des d’avui i fins la fi d’escolarització al centre.

A Tortosa,

a ______ de __________________________ de 20__

Firma del pare, mare o tutor

COL·LEGI DIOCESA SAGRADA FAMILIA és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Interessat i l'informa que aquestes dades seran
tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR),
la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret (ES) 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD).

AVÍS LEGAL:

