
 

VENECIA 

TREVISO 

COMO 

MILÁN 

SOMASCA 

CPR Plurilingüe San Fermín—PP. Somascos 

C/Fermín Mosquera, 2 

36650 CALDAS DE REIS—Pontevedra  

Tel: 9866540075—cpr.sanfermin.caldas@edu.xunta.es 

PEREGRINACIÓN ÓS LUGARES DE  

(Do día 2 ó 5 de marzo de 2019) 
VENECIA, TREVISO, SOMASCA, 

COMO e MILÁN 
( PROFESORADO, PAIS, NAIS, PAS e EXALUMNOS-AS) 



De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), inf
SAN FERMIN – PP. SOMASCOS coa finalidade de realizar a xestión administrativa, contable e fiscal, así como realizar as xestións 

Así mesmo, informámoslle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus da
FERMIN MOSQUERA, 2-15; 36.650 – CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA). 

       Co gallo da celebración dos 100 anos do 

noso colexio San Fermín e os 60 anos da 

chegada dos Padres Somascos a Caldas, progra-

máronse diversas actividades e actos para este 

curso 2018-19. Entre estas actividades a Co-

munidade Relixiosa e Educativa programou 

unha visita ós lugares significativos e que lem-

bran momentos da vida e obra de San Xero-

me Emiliani, fundador da Congregación 

dos Somascos. Se queres participar nesta activi-

dade, le atentamente a información que se fa-

cilita neste folleto e enche cos teus datos per-

soais a seguinte ficha para despois entregala na 

secretaría do colexio antes do  31 de outubro 

(último día). 

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que os seus datos están incorporados nun ficheiro do que é titular CPR PLURILINGÜE 
PP. SOMASCOS coa finalidade de realizar a xestión administrativa, contable e fiscal, así como realizar as xestións que nos foron encomendadas.  

Así mesmo, informámoslle da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos no domicilio de CPR PLURILINGÜE SAN FERMIN - PAIS SOMASCOS, sito en C/ 


