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ENSENYAMENT PER AL QUAL SOL.LICITA L’ADMISSIÓ 

Nivell educatiu: Curs: 
  

DADES DE L’ALUMNE/A  

Llinatges: Nom: 

Data de naixement: Lloc de naixement: 

Nacionalitat: DNI: 
  

 Discapacitats físiques, psíquiques o sensorials: 
 

 Motius d’elecció d’aquest centre educatiu: * 
 

 Antecedents de germans o pares en el centre o en altres de la mateixa titularitat: 

  

DADES FAMILIARS  

PARE/TUTOR  

Llinatges: Nom: 

Nacionalitat: DNI: 

MARE/TUTORA  

Llinatges: Nom: 

Nacionalitat: DNI: 

DOMICILI FAMILIAR  

Carrer, número, pis i porta: 

CP i localitat: Província: 

  

COMUNICACIONS  

Destinatari de les comunicacions: 
 

Adreça postal i/o electrònica per a comunicacions del centre: 
 

Telèfons: 
______________ / ______________ / _______________ 

 

Nota. No és obligatori complimentar les dades marcades amb * encara que se’ls recomana fer-ho. amb la finalitat 
de poder oferir-los unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis educatius que oferim. 
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Les dades relatives a la salut que li siguin sol·licitades en el present procés d’admissió són dades 
catalogades com especialment protegides. La signatura del present document implica el seu 
consentiment exprés i escrit al tractament de les dades personals especialment protegides. 

En cas que ens proporcioni dades de terceres persones, vostè es responsabilitza d’haver obtingut el 
seu consentiment, de que les dades siguin correctes i verídiques i d’informar-lo sobre els extrems 
recollits en aquest document. 

Li comunicam que les dades personals dels alumnes podran ser publicades en zones d’accés públic, 
dins les nostres instal·lacions. Dita publicació tendrà un fi clarament informatiu destinat a tercers 
(pares, familiars...). 

INFORMACIÓ DE PRIVACITAT 

Responsable Col·legi Sant Vicenç de Paül- S’Arenal 

C/ Antoni Catany, n.5  07600- S’Arenal Llucmajor 
Correu electrònic: svpaula@planalfa.es 

Delegat de protecció de dades dpd@svpaularenal.com 

Finalitat Gestionar la sol·licitud d’admissió al centre. 

Legitimació Interès legítim del responsable. Execució d’un contracte 

Destinatari Només es cediran dades si ha prestat el seu consentiment o per obligació legal. 

Drets Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del 
tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així 
com de retirar el consentiment mitjançant la direcció del delegat de protecció de dades i 
les indicades en l'apartat Responsable. Pot reclamar davant l'Autoritat de Control 
(www.aepd.es) 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la 
secretaria del centre o /i la nostra pàgina web www.svpaularenal.com 

 

Signatura dels Representants legals (1) 
Pare/Tutor legal de l’alumne/a Mare/Tutora legal de l’alumne/a 

Nom o DNI:  Nom o DNI:  

 

  
 
 

Data: ______ de ________________________ de 20_____ 
(1)Instruccions per a la signatura de la clàusula: És necessària i obligatòria la signatura de tots dos pares si s'ha 
proporcionat informació de cada un d'ells, i sempre si els dos tenen la pàtria potestat. En cas que algun no tingui la pàtria 
potestat o estiguin separats o divorciats han de presentar la documentació pertinent. En el cas que només sigui possible 
la signatura d'un d'ells, el signant haurà d'adjuntar un document en el qual manifesti el motiu pel qual només ell/a signa 
la sol·licitud. 
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INFORMACIÓ DEL CENTRE 

El centre té un Caràcter Propi i un projecte educatiu en el qual es defineix la manera en què es 
desenvolupa la seva oferta educativa. Un element substancial d’aquesta oferta és el que caracteritza 
el centre com una escola catòlica, per la qual cosa tots els alumnes d’aquest centre cursen 
l’assignatura de Religió Catòlica. Agraïm sincerament la confiança que diposita en aquesta institució 
en manifestar el seu desig de deixar-nos col·laborar en l’educació del seu fill. 

Admissió i matrícula. El centre farà pública la relació d’alumnes admesos i no admesos els dies 
indicats, segons calendari vigent.  

La matrícula dels alumnes admesos es produirà en el termini indicat mitjançant la complimentació 
dels impresos de matrícula i l’aportació de la documentació sol·licitada. 

Una vegada que hagi passat el termini de matrícula sense haver-la formalitzada, el centre podrà 
disposar de la plaça a favor d’un altre alumne. 

Informació complementària. Els demandants podran sol·licitar la informació addicional que 
considerin adequada per completar el seu coneixement de les característiques del centre i la seva 
oferta educativa. Amb aquesta finalitat disposen del telèfon 971 44 01 04. 

MANIFESTACIONS DELS PARES/TUTORS 

En qualitat de pares o tutors de l’alumne/a, manifestam que: 

1. Representam l’alumne per al qual sol·licitam plaça. 

2. Les dades i informació que aportam són verídiques i completes. 

3. Hem estat informats del Caràcter Propi i de l’organització general del centre, els quals coneixem 
i acceptam. 

4. Hem estat informats de la normativa vigent sobre admissió d’alumnes en els centres sostinguts 
amb fons públics. En coneixem el calendari d’aplicació. 

5. Sol·licitam plaça en aquest centre per al proper curs escolar i per als ensenyaments esmentats. 
 

Signatura dels Representants legals (**) 
Pare/Tutor legal de l’alumne/a Mare/Tutora legal de l’alumne/a 

Nom o DNI: ____________________ 

 

Nom o DNI: ____________________ 

 

 

Data: ______ de ________________________ de 20_____ 
 

(**) Cal que aparegui la signatura de tots dos progenitors o tutors en tots els fulls. En el cas que només sigui 
possible la signatura d'un d'ells, el signant haurà d'adjuntar un document en el qual manifesti el motiu pel qual 
només ell/a signa la sol·licitud. 


