
* 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 catequesis de 

Confirmació 
Esglèsia d’Eivissa i Formentera 

                                   BISBAT D’EIVISSA 

 

Benvolguts pares:                                                                                                                                                     CURS 2022/23 

Esperem que aquest, 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 _________________  
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. 


