
Catequesis Parroquial
Parroquia de 

Teléfono: 

Web:                                                                                    E-mail: FOTO

Apelidos: 

Nome:

Rúa:                                                                                               Nº:                     Piso:

Data de nacemento: _ _ / _ _ / 2 0_ _      Data de Bautismo: _ _ / _ _ / 2 0_ _

Parroquia de Bautismo: 

Teño         irmáns.

Nome do Pai:                                         Nome da Nai:

Teléfonos:                                                                       E-mail:

Estudo no colexio:                                                                           Curso:

      Dou o meu consentimento para que poidan publicar fotografías do meu fillo/a nas distintas 
publicacións impresas ou dixitais da Parroquia.

Nome do Pai/Nai/Titor  DNI    Firma
2º Ano

1º Ano

Confirmación

4º Ano

3º Ano

2º Ano

1º Ano

Síntesis de fe

1º Ano

1ª Comuñón

1º Ano

Despertar Relixioso

2º Ano

2º Ano



Outubro Novembro Decembro Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño

Semana 1ª

Semana 2ª

Semana 3ª

Semana 4ª

Semana 5ª

Catequista: 

A parroquia (Diocese de Santiago de Compostela, Praza da Inmaculada, s/n, 15704, Santiago de Compostela) é responsable do trata-
mento dos datos, coa finalidade de desenvolver as actividades propias da catequesis, con amparo no consentimento dos pais e men-
tres dure a formación catequética na parroquia ou non se solicite a baixa en tales actividades. Poden exercitarse os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición, portabilidade, retirada do consentimento e reclamar ante a autoridade de control, cunha  
mensaxe a delegadopd@archicompostela.org.
Esporádicamente, poderían facerse tratamentos nos perfís das principais redes sociais en relación con actividades da catequese, ou 
as propias da acción de seguimento ou agregación. Devandito tratamento será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís 
corporativos. Tamén poderían incluirse fotografías en publicacións impresas ou dixitais da parroquia.
Dou o meu consentimento aos tratamentos indicados ________

Nós, os pais cristiáns de     , comprometémonos a:
 que o noso fillo/a participe da catequese parroquial ao longo de todo o curso.
 Colaborar na educación cristiá do noso fillo/a acompañándoo/a no proceso catequético e nas celebracións dominicais.
 Manter contacto frecuente co catequista e participar nas reunións de pais.

Nome do Pai/Nai/Titor _________________________________________ DNI _____________________Firma ___________________________


