
Data d’alta ________________ Data de baixa___________  

Fitxa d’inscripció servei de menjador                   
Escola  _______________   CURS 2017-2018 
NOM I COGNOMS DEL ALUMNE _________________________________  

EDAT:_______   CURS:_________ 

Dies d’ús del servei: 

Esporàdic: (ús del servei de manera eventual)   

Fixe: (sempre els mateixos dies, mínim 3 dies setmanals)     

Dilluns      Dimarts      Dimecres      Dijous      Divendres 

Contacte:  (camps obligatoris a reomplir)  

Nom pare/mare o tutor Parentesc Telèfon Mail 

    

    
 

Mode de pagament:         Carta de pagament            Domiciliació bancària 

Ordre de Domiciliació de Càrrec Directe Sepa Core 
 

NOM DEL TITULAR:______________________________________________________DNI:_______________________ 

 

Número de Compte IBAN 

E S                       

 
Autorització càrrec bancari 

Codi SWIFT /BIC 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza Servei d’Àpats S.L, el creditor, a enviar instruccions a l’entitat del 
deutor per carregar al seu compte i a l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels 

seus drets, el deutor està legitimat a reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La 
sol·licitud de reemborsament s’efectuarà dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació 
addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera. 

 

Autorització drets d’imatge (marcar casella amb una X) 

 
 SI        NO faig extensiva aquesta autorització, en cas que durant l’activitat, s’enregistri imatges de l’usuari. Renuncio els drets 

sobre la imatge i els atorgo a l’empresa  per a poder ser utilitzada en qualsevol mitjà de difusió audiovisual propi.  
En compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li indiquem que les dades 

personals que vostè ens facilita de manera voluntària, seran incorporades a la base de dades de la nostra empresa. 
 

Dades d’interès: 

Alguna malaltia crònica?  __________ Quina?_______________________________________________________________________________________ 

Pren medicament?  _________    Quin?_____________________________________________________________________________________________ 

Ha patit convulsions?  _________  En quina situació?___ ______________________________________________________________________________ 

Es al·lèrgic / intolerant?  ___________   A què? _____________________________________________________________________________________ 

Té germans que facin ús del servei? ________________Qui?_____________________________________________________________ 

Direcció postal: ___________________________________________________________ Nº______ , _____________ CP:_____________ 

 

Autorització usuari del servei 
En/na_______________________________________________________amb DNI____________________com a 

pare, mare, tutor/a. Autoritzo al meu fill/a,  tutelat/da _____________________________________________________  

a ser usuari fixe del servei de menjador de l’escola _________________   gestionat per l’empresa AlimentArt,  

En el cas que el protocol de trucades establert per l’escola no es rebi resposta, o es valori que el temps d’arribada del familiar 

pot suposar un risc per la salut de l’infant, autoritzo també a efectuar un trasllat al Centre de salut necessari.  

Amb la meva signatura, autoritzo també a fer ús de la informació recollida en aquesta fitxa, durant tota l’etapa escolar del meu 

fill/a, tutelat/da. A exempció de notificació explicita a la persona encarregada del servei. Entregada i firmada aquesta fulla 

d’inscripció constarà com entesa i llegida la normativa del menjador (adjuntada al dors de la pàgina) 

 

Per a que així consti signo a ___________________, ____ de _________________de 20_____ 

          
(Signatura (pare, mare, tutor/a) 

CAL ENTEREGAR AQUESTA FITXA 

DEGUDAMENT EMPLENADA ABANS 

DEL ____ DE ______ DEL 2017 



 

 

 

 

Normativa del menjador escolar 2017-2018 
 

 
- Totes les famílies hauran d’omplir, entregar i signar aquest document juntament amb la fitxa 

d’inscripció del menjador al coordinador/a del centre abans de fer ús del servei.  

 

- Els pagaments es realitzaran mitjançant dues modalitats: Domiciliació bancaria o carta de 

pagament. EN CAP CAS S’ACCEPTARA EFECTIU, exceptuant els alumnes esporàdics 

que podran comprar tiquets (cinc dies al mes). L’empresa no es farà responsable dels 

diners entregats al centre. 

 

- Es considera alumne fixe, el que utilitza més de tres dies a la setmana. Els alumnes 

esporàdics que facin ús de més de cinc dies al mes, hauran d’utilitzar una de les modalitats 

anteriors.  

 

- Els rebuts per avançat es cobraran el dia 10 de cada mes i els de mes vençut el dia 10 del mes 

següent. 

 

- Les absències avisades s’hauran de notificar al coordinador/a del menjador abans de les 10:00h 

del matí. Aquestes absències seran abonades en el rebut del mes següent. En cap cas es 

descomptarà les absències no avisades.  

 

- Les modificacions dels rebuts s’hauran d’avisar abans de l’últim dia del mes en curs. Aquestes 

modificacions no s’aplicaran fins al següent mes.  

 

- El rebut retornat o carta de pagament no liquidada en el mes en curs,  implicarà que l’alumne 

no podrà fer ús del servei fins regularitzar el pagament. L’empresa podrà denegar 

l’entrada al menjador en el cas de tenir rebuts pendents. 

 

- En el cas de tenir rebuts pendents s’entregarà una carta de pagament per regularitzar-los, o es 

podrà sol·licitar al responsable que es torni a girar el rebut pel banc.  

 

- Als rebuts retornats s’aplicarà un càrrec de 4 euros en concepte de despeses per  devolució.  

 

-  Els alumnes que sol·licitin un ajut del menjador hauran de pagar el servei fins que no arribi la 

resolució definitiva. 

 

 

 

 


