
INSCRICIÓN-MATRÍCULA 

CATEQUESE PARROQUIAL 

Nós os pais ………………………………………………………………………………………………………. 

Con enderezo en ....................................................... Tfno. ..………. Correo ……..…………….. 

Dexesamos que o/a noso/a fillo/a …………………………………………………………………………. 

Con data de nacemento …………………..  Número total de irmáns…………. 

Bautizado/a na parroquia de …………………………………………..……..…………  Data ……..…… 

Que cursa ………….………. no colexio …….……………………………………………………….……… 

 e no que asiste á clase de Relixión Católica co profesor ..………………………………………..…… 
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PARTICIPE NA CATEQUESE PARROQUIAL

COMPROMETÉMONOS A: 

✓ Envialo á catequese todos os domingos. 

✓ Colaborar no mantemento das instalación, 

actividades e material catequético coa 

cantidade de ..…….€ 

✓ Colaborar, dende a familia, na súa educación cristiá e 

participar nas reunións de pais e noutras actividades 

parroquiais, así como manter o contacto co catequista. 

✓ Non enviar ao meu fillo/a se ten síntomas compatibles coa 

COVID-19 ou se algunha persoa do núcleo familiar é 

sospeitosa de padecela.

    En …………..………………………….. a ..…. de ………..………… de 20……. 

 Sinatura dos pais 
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Nome e apelidos do pai e da nai

Nome e apelidos do pai e da nai
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