
        

       INS MILÀ I FONTANALS.          CURS 2020-21 

INS Milà i Fontanals 

Plaça Josep M. Folch i Torres 1. 08001- Barcelona.   │  Tel: 934 41 79 58 

                                   www. insmilabcn.cat      

 (persones de contacte: Anna Fresquet, Joaquim Taixés) 

 

FULL D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
-Inici servei pagament: dilluns 21 de setembre. Prèviament cal haver entregar aquest full a Anna Fresquet 

(Institut Milà I Fontanals). Preu menú: 6,2 € 

-Inici servei ajut (1 ó 2 dies setmana tot el curs en funció de l’ ajut concedit a cada família): a partir de rebre  la 

resolució de les sol·licituds d’ajut. Prèviament cal haver entregar aquest full a Anna Fresquet (Institut Milà I 

Fontanals) 

 

DADES PERSONALS 

NOM I COGNOM DE L’ALUMNE/A 
 

 CURS  

NOM I COGNOMS PARE, MARE  
O TUTOR/A 

 telèfon 
 
email 

 

 

DIES SETMANALS  (Marqueu amb una X els dies en que el vostre fill/a farà ús del servei de menjador) 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

     

Cas de rebre ajut per dos dies setmanals, quins serien els dos dies de no pagament     1_________   2________  

Cas de rebre ajut per un dia setmanal, quin seria el dia de no pagament                        1___________________ 

 

HORARI                     

Els alumnes baixaran al menjador quan acabi la seva darrera classe. S’asseuran a la taula amb els companys/es 

de classe. Un cop acabi de dinar i reculli els seus estris de menjar marxarà cap a casa.  

Només podran romandre al PATI del centre els alumnes que a la tarda tinguin una activitat extraescolar a 

l’Institut que comenci a les 15 o 15.30h. 

 

AL·LÈRGIES/MENÚS ESPECIALS 

AL·LÈRGIES 

◻ No pateix cap al·lèrgia ni intolerància alimentària. 

◻ Té al·lèrgia o intolerància alimentària al _________________ per la qual cosa s’ajunta l’informe mèdic  

justificatiu 

MENÚS ESPECIALS          ◻ Demana menú vegetarià   ◻ Demana menú halal     

 

DADES BANCÀRIES           Omplir obligatòriament les dades de la part de darrera d’aquest full 

L’import es carregarà a principi del mes següent pels dies que l’alumne no gaudeixi de l’ajut  de menjador. 

Si un dia el seu  fill/a no es pot quedar al menjador per malaltia o per qualsevol altra causa HA D’AVISAR PER 

TELÈFON (93 441 79 58) abans de les 8.30h.  En cas contrari es carregarà en el compte l’import del seu menú. 

En cas de rebut retornat, es carregarà a la família l’import de la comissió bancària coresponent 

 

AUTORITZACIÓ I SIGNATURA 

En/Na ____________________________________________________ com a pare, mare o representant legal 

de l’alumne/a _______________________________________________ autoritzo al meu fill/a a fer ús del servei 

de menjador de l’INS Milà i Fontanals acceptant les normes de funcionament  i d’acord amb les condicions que 

he indicat en aquest full 

Barcelona, ____________ de ________________ de 2020 

 

Signatura del pare, mare o tutor 


