
 

 
 
 
 

 
RESGUARD  JUSTIFICATIU DE MATRÍCULA 

(Exemplar per al Centre) 

En/Na ........................................................................….… amb D.N.I: ........……............  pare/ 

mare / tutor de l’alumne/a........…………………………………….………................ desitjo que el meu fill 

/ a  es matriculi al Col·legi Diocesà Sagrada Família en el curs acadèmic 2019 – 2020 al nivell 

............. de INFANTIL / PRIMÀRIA / ESO /BAT 

Condició:   Extern   Mig pensionista         Resident (Pendent de la conformitat de la 

Residència) 

 

 

 

Data: .......................................     Signatura: …………………………………. 

La matrícula s’ha d’entendre condicionada al fet que les decisions de la junta d’avaluació del 
centre de procedència impliquin l’efectiva promoció al nivell següent. 

 

                       

...............� ................... � .................. � .................. � .................. .................. �  

RESGUARD  JUSTIFICATIU DE MATRÍCULA 
(Per retornar als Pares una vegada segellat pel centre) 

En/Na ..................................................................................................... pare/mare/tutor de 

................................................................ he rebut Resguard justificatiu de matrícula del Col·legi 

Diocesà Sagrada Família pel curs acadèmic 2019–2020 al nivell ................ d’ INFANTIL / 

PRIMÀRIA / ESO / BAT 

 

Condició:    Extern  Mig pensionista      Resident (Pendent de la conformitat de la Residència) 

Segell del centre 

 
AVÍS LEGAL: D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter personal, COL·LEGI DIOCESÀ SAGRADA FAMÍLIA, domiciliat a Ctra. d’accés al Seminari, 72, 43500 Tortosa (Tarragona), us informa que 
les dades facilitades seran incloses en un fitxer de la seva titularitat, a fi de poder prestar a l’alumne els serveis escolars i de menjador corresponents. 
Mitjançant la signatura d'aquest document, s'autoritza al COL·LEGI DIOCESÀ SAGRADA FAMÍLIA al tractament de les dades de l’alumne representat per als fins esmentats. En qualsevol cas, el representant legal de l’alumne 
podrà exercir els drets d'accés rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les dades, presentant un escrit a l'adreça indicada a dalt, o enviant un email a csagrada@edificiseminari.com. 
La prestació dels serveis escolars i de menjador requereixen el tractament de dades personals referents a la salut de l’alumne i al seu entorn de relacions socials i familiars; per això, aquestes dades seran tractades amb la 
màxima diligència i confidencialitat. No s’efectuaran cessions o comunicacions a tercers que no siguin estrictament necessàries per oferir a l’alumne i als seus familiars el servei sol·licitat. 
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