
* Si els vostres fills no han rebut el Sagrament del Baptisme i us agradaria que el rebés juntament amb el de Comunió i Confirmació, indiqueu-
ho en la fitxa d'inscripció. 
 

Full d’inscripció a la catequesi de 

CONFIRMACIÓ 
DELEGACIÓ DE CATEQUESI - ESGLÈSIA D’EIVISSA I FORMENTERA  

                                    
Benvolguts pares:                                                                                                                                                      

Esperem que aquest curs tan complex en la seva gestió, hagi començat per a tots vosaltres en les millors de les 
circumstàncies possibles. 

Us anunciem que estem a punt de començar un nou curs de catequesi parroquial per a rebre el Sagrament de la 
Confirmació. Aquest completa els sagraments d'iniciació cristiana (Baptisme, Eucaristia i Confirmació). 

Es diu que en la confirmació els joves accepten com a pròpia la fe rebuda en el baptisme i la confirma de manera 
solemne. “Per mitjà d'aquests sagraments de la iniciació cristiana, pel do de l'Esperit Sant, reben cada vegada amb 
més abundància els tresors de la vida divina i avancen cap a la perfecció de la caritat cristiana" (Pau VI, Papa). La 
catequesi corresponent pretén explicar els continguts de la fe i animar a viure-la a la comunitat eclesial, que és la 
parròquia. 

Com és una catequesi adequada a la seva edat, serveix també per a donar a conèixer la fe a aquells joves que no van 
rebre el baptisme o la comunió en el seu moment, aquests formaran part dels mateixos grups sense distincions i aniran 
amb la resta dels seus companys d'edat. 

Us convidem a inscriure als vostres fills emplenant el següent formulari i lliurant-lo posteriorment en la parròquia que 
hàgiu triat. 

 

FITXA DE INSCRIPCIÓ 

Nom del nen/a  

Data de naixement  

Institut/col·legi  

Parròquia on ha  
estat batejat 

 

Nom del Pare  

Nom de la Mare  

Adreça familiar:  

Telèfon de contacte:  

Telèfon d'urgència:  

Correu electrònic:  

 

El meu fill/a no està Batejat i/o li falta rebre el Sagrament de la Comunió i vull que completi els Sagraments de 
la Iniciació Cristiana. 

 

Important: Aquesta fitxa ha d'anar signada en la part inferior de l'Annex I. 



 Annex I  

 

EIVISSA  /  FORMENTERA,  a __  de ______________ de _________________  
 
 
Signatura del pare o representant legal del menor:                                                                       Signatura de la mare o representant legal del menor:  
 
 
 
 
 
 
 

És necessària la signatura de tots dos pares o representants legals. En cas d'impossibilitat d'algun d'ells consulti 
al sacerdot. 
 
 
 
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, 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. 

 


