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ESCOLA SANT JERONI 

Dades Personals  

Nom i cognoms ___________________________________________________________________  

Data de naixement ____________________Edat ________ Curs ____________________________ 

Domicili ___________________________________Població _________________________ 

Telèfons: Casa _______________________Mòbil____________________ Mòbil 2 ______________ 

Correu electrònic ______________________________________________ 

Nom del pare/tutor  ________________________________________ DNI ______________________________________ 

Nom de la mare/tutora _____________________________________ DNI ___________________________ 

Estat civil actual dels pares __________________ en cas de separació o divorci, amb qui viu?_____________ 

 

Número de compte corrent  

E S                       

 

*S’autoritza a Divertalia S.L, proveïda de CIF B- 65571937 que des de la data de la present, i amb caràcter indefinit en tant continuïn les 

relacions comercials entre ambdues parts, que giri en el número de compte bancari especificat en la present autorització, tots els rebuts 

corresponents a les factures que s’originin com a conseqüència de la relació comercial entre ambdues parts, segons l’exigit per la Llei de 

Serveis de Pagament 16/2009. 

Quins dies utilitzarà el servei de menjador? 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 

Data d’inici: ______________________________      L’Infant assistirà al menjador de manera...         Fix             Esporàdic  

Observacions:______________________________________________________________________________________________         

* Si el teu fill/a necessita una dieta específica heu d’adjuntar el full de dieta específica i informe mèdic corresponent 

Documents a adjuntar: Fotocòpia primera pàgina de la cartilla bancària i fotocòpia del DNI del Pare/Mare/Tutor/a 

AUTORITZACIÓ  

En/Na ....................................................................................... amb DNI ........................................................ autoritzo al meu 

fill/a ........................................................................................ a participar del servei de menjador de l’escola i declaro estar 

assabentat/da de les condicions, normativa del servei, així com informacions de preus i gestió econòmica; i faig extensiva 

aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari d’adoptar en cas d’extrema urgència, sota la 

direcció facultativa adequada i en cap cas, els monitors/es podran prendre cap decisió mèdica. 

A Sant Pere de Riudebitlles dia ...................de.............................del 2017  Signatura pare/mare o tutor/a 
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Als Afectes del que disposa la Llei de Protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre), us informem que les dades que ens faciliteu en aquest 

formulari seran incorporades a la base de dades general de Divertalia S.L. Aquestes dades es faciliten voluntàriament per poder participar en els nostres serveis i activitats de lleure.  

Autorització per a l'ús d'imatges  

El servei de menjador disposa d'espais de comunicaciò (revista trimestral del menjador) on es poden publicar imatges en les que 

apareguin alumnes. Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la 

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, DIVERTALIA S.L demana 

consentiment als pares/mares/tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els vostres fills/filles i hi siguin clarament 

identificables.  

Autorització per a l'ús d'imatges Jo, (nom pare/mare/tutor legal)__________________________________________________________ 

amb DNI/NIE o Passaport núm. __________________________________ cedeixo els drets d'imatge del meu fill/a________________ 

________________________________________________________________________________________A Espai lleure Divertalia.  

 

Informe mèdic dels alumnes del menjador escolar 

 

És al·lèrgic? SÍ         NO en cas afirmatiu, a què és al·lèrgic? _____________________________ 

 

Necessita dieta especial? SÍ         NO        en cas afirmatiu, quin tipus de menú especial necessita?  

____________________ Cal presentar document del metge que ho sol·licita. 

  

Pateix alguna al·lèrgia o intolerància a algun tipus d’aliment? SÍ         NO        en cas afirmatiu, cal presentar 

document del metge que ho sol·licita. 

 

Pateix alguna malaltia important? SÍ         NO       en cas afirmatiu, quina i com actuar? __________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Pren algun tipus de medicació ? SÍ         NO        en cas afirmatiu, quina i com actuar? ____________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

*Adjuntar l’informe mèdic i autorització signada pels pares/ tutors per poder actuar en cas d’urgència. 

 

  

 

 

 IMPORTANT:  

- Signar aquesta inscripció és també estar conforme amb la normativa del menjador de l’escola. 

http://www.divertalia.cat/
mailto:divertalia@divertalia.cat

