
FITXA INSCRIPCIÓ PROCÉS DE FE - CURS 2019/20

 NOM ___________________ LLINATGES ______________________________________________

 LLOC    DE    NAIXEMENT _________________ NASCUT    EL     DIA ____ MES ________ ANY _____

 BATIAT A LA PARRÒQUIA_____________________________________________________

 FILL DE ________________________________ I DE _____________________________

 DOMICILI _______________________________________ N. _____ POBLACIÓ_______________

 MÒBIL MARE_________________________ MÓBIL PARE ____________________________

 CORREU            ELECTRÒNIC _________________________________________________________

 VA A CLASSE DE RELIGIÓ?  oSI  oNO

 COL·LEGI I CURS

 ___________________________________________________________________

 CURS DEL PROCÉS DE FE

	 oPrimer any  oSegon any oGrup Jove 

 OPCIÓ DE CATEQUESI

 oFamiliar Diumenges de 9:30h a 13h al local parroquial Victoria

 oInfantil Dimecres de 17:30h a 18:30h al local parroquial de Palmanyola 

 oInfantil Divendres de 16:30h a 17:30h al local parroquial de Bunyola 

 PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ
Cal ingressar la quantia de 25€ (els nins de primer any) i 15€ (els nins de segon any), al 
compte corrent de la parròquia, indicant el NOM DEL NIN/A, i ENVIANT JUSTIFICANT del 
pagament al Departament d’Economia de la parròquia: cristiansserraalfabia@gmail.com o 
al whatsapp:  671 022 220

SANTANDER – ES10 0075 6811 5906 0041 2326
BANKIA - ES90 2038 3389 2760 0028 3553
LA CAIXA – ES53 2100 0047 7601 0186 6926

	 oCertificat de baptisme entregat (si no està batiat a les parròquies de la unitat)

CRISTIANS DE LA SERRA D’ALFÀBIA
Parròquies de Biniaraix, Bunyola, Fornalutx, l’Horta, Palmanyola, Port de Sóller i Sóller
Carrer Gran Vía, 1 - 07100 Sóller - 671 022 220 - cristiansserraalfabia@gmail.com

cristians    serra alfàbia



COMPROMÍS DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL

JO ____________________________________ amb DNI  _____________________

i com a pare, mare o tutor legal de _______________________________________

 ME COMPROMET a:

1.-Participar a les Celebracions de l’Eucaristia que organitza la Comunitat de Cristians de la 
Serra d’Alfàbia emmarcades dins el Procés de Fe que realitza el meu fill/a.

2.-Participar en les diverses activitats que en l’àrea d’anunci de la pastoral parroquial s’orga-
nitzin en benefici del creixement humà i espiritual del meu fill/a.

3.-Donar testimoni de la meva fe cristiana catòlica per mitja de les obres de la meva conducta 
essent un pare o mare responsable de la educació en la fe del meu fill/a. 

4.-Si no està batiat a les parròquies de la Unitat de Pastoral em compromet a dur el volant de 
baptisme de la parròquia a on està batejat.

5.-Autoritzo al meu fill a assistir a les activitats de catequesi de la Unitat de Pastoral - Cristians 
de la Serra d’Alfàbia (Biniaraix, Bunyola, Fornalutx, l’Horta, Palmanyola, Port de Sóller i Sóller), du-
rant el curs escolar, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions médico -quirúrgiques que 
calgui adoptar en cas d´extrema urgència, sota la direcció facultativa pertinent. 

6.-Autoritzo utilitzar les fotografies i el video de les activitats on surti el meu fill/a a les Parròquies 
de la Unitat de Pastoral - Cristians de la Serra d’Alfàbia. Reservant-me en qualsevol cas la possibilitat 
d’anul·lar aquesta autorització o de impedir que es posi qualsevol fotografia que consideri que no 
ha de sortir publicada. També faig extensiva l’autorització a l’us, parcial o total, de les fotografies 
per a ser usades en campanyes de promoció i difusió de les diferents activitas organitzades des 
d’aquesta entitat o d’altres del mateix àmbit, amb les condicions citades anteriorment.

DE NO COMPLIR AMB AQUEST COMPROMÍS ASSUMIT LLIURE I VOLUNTÀRIA-
MENT DEIX EN LLIBERTAT ALS RESPONSABLES DE LA UNITAT DE PASTORAL 
- CRISTIANS DE LA SERRA D’ALFÀBIA PERQUÈ PRENGUIN LES MESURES PER-
TINENTS I DONI DE BAIXA AL MEU FILL.

    A _____________ , _________ de ______________ de 20___
      Signatura del pare, mare o tutor legal

Telèfons: 671 022 220 - cristiansserraalfabia@gmail.com
www.cristiansserraalfabia.com - Facebook: Cristians Serra Alfàbia - Twitter: @cristsalfabia - Instragram: cristiansserraalfabia


