
  BISBAT D’EIVISSA 

  

Full d’inscripció a la catequesi de 

Primera Comunió  
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 convid 

del seu Amor en el qual Ell mateix es dóna 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOL·LICITUD DELS PARES QUE DESITGEN QUE ELS SEUS 
FILLS/ES INICIÏN LA CATEQUESI DE PRIMERA COMUNIÓ 

Nom del nen/a    

Nom del pare    

Nom de la mare    

Data de naixement    

Si esta batejat, a quina parròquia    

Col·legi   

Adreça familiar    

Telèfon familiar    

Telèfon(s) d’urgència    

Adreça electrònica    
  

 

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



 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 I CONSENTIMENT ESCRIT 

Amb la signatura d'aquest imprès, els pares/representants legals del menor reconeixen haver rebut la inscripció i 

documentació de catequesi i conèixer la Política de Privacitat de Dades de la Parròquia, que poden trobar descrita a 

continuació: 

I. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al Reglament 

(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2017, els informem del següent: 

• Les dades personals ressenyades seran incorporades i tractades en un fitxer de dades del qual és responsable la Parròquia, i 

que té per objecte l'adequada organització i/o prestació i/o difusió-publicitat de les seves activitats pastorals, així com la gestió 

administrativa, la qual cosa inclou la recollida i tractament de dades i informació de tipus religiós relacionada exclusivament 

amb el procés de catequesi. 

• La parròquia no cedirà dades de caràcter personal a cap empresa externa. 

• Els titulars de les dades tenen reconegut i podran exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, 

limitació o oposició al tractament de les seves dades, així com retirar el consentiment prestat o formular reclamacions davant 

l'Autoritat de Control. 

Jo, per la present, entenc i dono el meu consentiment i accepto la cessió i/o comunicació de les meves dades personals i els del 

meu fill/a representat a col·laboradors/tercers en els termes establerts en la present clàusula. 

Jo, per la present, dono el meu consentiment perquè m'enviïn informació relacionat amb l'àmbit de la catequesi. 

II. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES I IMATGE 

(En cas que en la parròquia tingui xarxes socials o pàgines web actives) 

 

• Els que subscriuen el present document, en la seva qualitat de representants legals del menor inscrit en la catequesi de 

la parròquia, autoritzen a la mateixa perquè obtingui i utilitzi imatges i el nom del menor, relacionades amb l'activitat de 

catequesi, en les publicacions de tota mena que realitzi la parròquia, ja siguin impreses o en format digital o audiovisual 

(exposicions, pàgina web de la parròquia, vídeos, xarxes socials de la parròquia, etc.). En qualsevol cas, la utilització i la difusió 

d'aquestes imatges es produeixen en condicions de gratuïtat. 

• En tal cas, sempre que aquesta utilització no comportarà una intromissió il·legítima en la intimitat, honra o reputació del 

menor o sigui contrària als seus interessos, tot això en els termes establerts en l'Art. 4, núm. 3 de la L.O. 1/1996, de Protecció 

Jurídica del Menor. 

• De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2017, en qualsevol moment podré exercitar 

gratuïtament els drets A.R.C.O., així com els altres drets reconeguts en el citat Reglament, presentant la seva sol·licitud per 

escrit a la Parròquia. 

• Així mateix, en compliment de la normativa citada, sol·licitem la seva autorització per a la presa, recollida, tractament i 

publicació de les imatges del seu representat: 

  SÍ  
  NO  

Autoritzo la presa, recollida, tractament i publicació de les imatges del nostre fill/a representat, en els termes establerts en 

aquest apartat. 


