
  

Full d’inscripció a la catequesi de 

PRIMERA COMUNIÓ  
DELEGACIÓ DE CATEQUESI - ESGLÈSIA D’EIVISSA I FORMENTERA  

 

Benvolguts pares, en aquests moments de l'inici del curs ens hem volgut posar en contacte amb 

vosaltres perquè considereu inscriure els vostres fills/es en la catequesi de primera comunió. 

 

   És Jesucrist, El nostre Senyor, qui vol convidar els vostres fills/as a participar en el convit del seu Amor 

en el qual Ell mateix es dona com a aliment per al cos i l'ànima. Per a nosaltres, acompanyar-los/es perquè 

participin dignament de la primera Eucaristia, és una autèntica alegria i goig. 

 

En la quartilla adjunta podeu trobar informació concreta de la parròquia a la qual podeu acudir per 

a lliurar el següent full d'inscripció. Permeteu-nos, a més, aclarir dues qüestions que solen ser motiu de 

confusió: 

- El/la nen/a que NO estigui batejat SÍ que pot apuntar-se a la catequesi. Al seu temps, com a 

preparació a la comunió, celebraríem –segons el desig dels seus pares- el baptisme. 

- La catequesi de comunió dura dos cursos en totes les parròquies d'Eivissa i Formentera. El contingut 

i el llibre de les catequesis és idèntic en totes les parròquies. Si teniu problemes amb l'horari o si per 

proximitat o afecte voleu acudir a una altra parròquia no hi ha cap problema.  

Dit això, se us aconsella acudir a la catequesi de la vostra parròquia i celebrar allí la comunió. És també 

possible celebrar la comunió fora de la diòcesi. Tot això, comenteu-ho confiadament al moment de 

la inscripció. 

 
  

 

 

 

 

Important: Aquesta fitxa ha d’anar signada a la part inferior del Annex I.  

FITXA DE INSCRIPCIÓ 

Nom del nen/a  

Data de naixement  

Col·legi  

Parròquia on ha  
estat batejat 

 

Nom del Pare  

Nom de la Mare  

Adreça familiar:  

Telèfon de contacte:  

Telèfon d'urgència:  

Correu electrònic:  



 Annex I  

 

 

EIVISSA  /  FORMENTERA,  a __  de ______________ de _________________  
És necessària la signatura de tots dos pares o representants legals. En cas d'impossibilitat d'algun d'ells consulti al 
sacerdot. 
 
 
Signatura del pare o representant legal del menor:                                                                            Signatura de la mare o representant legal del menor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informació bàsica sobre privacitat: El responsable del tractament és el Bisbat d'Eivissa , amb domicili en C/Pere Francès, 12, 07800, Eivissa (Illes 
Balears). Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades enviant un correu electrònic a l'adreça 
protecciondedatos@obispadodeibiza.es. La finalitat és gestionar la inscripció al curs de catequesi de comunió, així com dur a terme la prestació i 
desenvolupament d'aquest. També tractarem les seves dades per a remetre-li a Vostè, per mitjans electrònics, notícies de la Diòcesi i informació 
sobre altres activitats pastorals. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en la nostra política de privacitat 
per a assistents als cursos de catequesis, disponible en http://www.obispadodeibiza.es/area-de-privacidad/ com a Política de privacitat – Catequesi 
de Comunió.  
□ No desitjo rebre per mitjans electrònics notícies de la Diòcesi ni ser informat sobre altres activitats pastorals. 

Abans d'emplenar aquest formulari ha de llegir la informació bàsica sobre protecció de dades 
que es troba més a baix. Tots els camps marcats són obligatoris per a tramitar la seva sol·licitud 
d'inscripció al curs.  

En signar el present formulari, manifesta haver llegit aquesta informació. 

 

Autorització a la captació i ús de les imatges del menor: 

Els que subscriuen, en la seva qualitat de representants legals del menor inscrit en la catequesi, 

 

□ AUTORITZEN / □ NO AUTORITZEN la captació de la seva imatge/veu en ocasió dels vídeos i/o 
fotografies realitzats durant el curs de preparació per a la comunió, amb la finalitat d'informar 
al públic en general de les activitats pastorals que es desenvolupen en la Diòcesi. 

 

El material resultant dels vídeos i/o reportatges fotogràfics, així com el seu nom, serà difós 
principalment, encara que de manera no limitativa, en la web pròpia del Bisbat, blogs o perfils 
en xarxes socials, en publicacions, memòria anual o Fulla mensual diocesana.  

Aquest consentiment és prestat de manera gratuïta, durant el temps que el Bisbat estimi 
necessari per als fins abans descrits, i a l'empara del que es disposa en la L.O. 1/1982, sobre 
Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge. 

 

 

 

 

Informació bàsica sobre privacitat: El responsable del tractament és el Bisbat d'Eivissa , amb domicili en C/Pedro 
*Francès, 12, 07800, Eivissa (Illes Balears). Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades enviant un correu 
electrònic a l'adreça protecciondedatos@obispadodeibiza.es. . La finalitat és gestionar la inscripció al curs de catequesi 
de comunió, així com dur a terme la prestació i desenvolupament d'aquest. També tractarem les seves dades per a 
remetre-li a Vostè, per mitjans electrònics, notícies de la Diòcesi i informació sobre altres activitats pastorals. Té dret a 
accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s'explica en la nostra política de privacitat per a 
assistents als cursos de catequesis, disponible en http://www.obispadodeibiza.es/area-de-privacidad/ com a Política de 
privacitat – Catequesi de Comunió.  

□ No desitjo rebre per mitjans electrònics notícies de la Diòcesi ni ser informat sobre altres activitats pastorals 


