
AFA INSTITUT VILADOMAT 
C. Consell de Cent, 148-154 
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   SOL·LICITUD D‘ALTA AL SERVEI DE MENJADOR DE L’AFA INSTITUT VILADOMAT 

 

 

 

Nom del nen/a: 

Curs: 

Persona responsable: 

Adreça: 

Telèfons de contacte en cas d’urgència: 

e-mail personal: 

 

 AUTORITZO el meu fill/a a marxar sol a casa quan acabi de dinar 

 

Dades bancàries per a domiciliació del rebut mensual del servei 

 

Nom i cognoms del titular: 

DNI: 

 

Número de compte –IBAN 

E  S                                             

 

El sotasignant autoritza la cessió de dades a LA PANZANELLA SCCL, empresa contractada per a prestar el servei                                   

de menjador, per a ús exclusiu relacionat amb aquest. Explícitament autoritza que a partir d’aquesta data i fins a                                     

nova ordre s’atenguin els rebuts domiciliats de facturació mensual presentats per aquesta. 

 

Signatura de la persona responsable: 

 

 

 

 

 

 

Barcelona,.............de………………………………………….de 20…. 

Les dades que ens faciliteu en aquest formulari es faran servir exclusivament pel correcte funcionament de l’activitat. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 us informem que les dades de caràcter personal s'incorporaran en un fitxer titularitat d’AFA, Associació de 

famílies d’alumnes de l’institut Viladomat  protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i 

cancel·lació podran dirigir-se a l'adreça electrònica afa@institutviladomat.cat o per escrit a ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’INSTITUT 

VILADOMAT  carrer Consell de Cent 148-154 - 08015 Barcelona  
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AFA INSTITUT VILADOMAT 
C. Consell de Cent, 148-154 
08015 Barcelona  
afa@institutviladomat.cat 
 

 

FITXA DE DADES MÈDIQUES-SERVEI DE MENJADOR 
 

Nom de la persona responsable: 
DNI: 

Nom del nen/a: 

Curs: 

Número de la targeta sanitària de l’alumne(CIP): 

 

AL.LÈRGIES, INTOLERÀNCIES I MALALTIES 

Marqueu amb X el que correspongui 
 

El vostre fill/a pateix alguna al.lèrgia o intolerància alimentària? SI NO 

En cas afirmatiu, a què? 
Aportar l’informe mèdic. 

El vostre fill/a pateix alguna  malaltia crònica (epilèpsia, diabetis...)? SI  NO 

En cas afirmatiu, indiqueu el nom de la malaltia: 

 
Aportar l’informe mèdic on s’especifiqui la descripció de les actuacions en cas d’emergència, es detallin les necessitats 

i les atencions que calen a l’alumne i hi consti els telèfons dels referents sanitaris. 
Signar l’autorització per que els monitors o personal del servei de menjador  puguin administrar la medicació 

corresponent. 

Altres observacions mèdiques: 

 

 

Em comprometo a notificar a l’Afa els canvis que pugui haver-hi al llarg del curs sobre el meu fill/a en 

l’aspecte mèdic. Accepto les normes de funcionament del menjador i acredito que tot l’expressat en la 

present Fitxa de dades mèdiques és cert. 

 

El sotasignant autoritza la cessió de dades a LA PANZANELLA SCCL, empresa contractada per a                             

prestar el servei de menjador, per a ús exclusiu relacionat amb aquest. 

 

Signatura de la persona responsable: 

 

 

 

 

 

Barcelona,................de…………………………….………………...de 20…….. 
 

Les dades que ens faciliteu en aquest formulari es faran servir exclusivament pel correcte funcionament de l’activitat. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 us informem que les dades de caràcter personal s'incorporaran en un fitxer titularitat d’AFA, Associació de 

famílies d’alumnes de l’institut Viladomat  protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i 

cancel·lació podran dirigir-se a l'adreça electrònica afa@institutviladomat.cat o per escrit a ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’INSTITUT 

VILADOMAT  carrer Consell de Cent 148-154 - 08015 Barcelona  
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AFA INSTITUT VILADOMAT 
C. Consell de Cent, 148-154 

08015 Barcelona

afa@institutviladomat.cat 
 

 
 

 

 
PREVISIÓ D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR PER AL CURS 2019-2020 

 
Com que el nombre de places que es poden oferir és limitat, d’acord amb l’espai disponible al                 
menjador de l’Institut, es donarà prioritat a l’alumnat de menys edat, així com als alumnes que                
sol.licitin el servei més dies fixos a la setmana. 
 
Rebreu un correu electrònic on es confirmarà si tenim disponibilitat de plaça per a la vostra                
sol.licitud. 
 
NOM I COGNOMS DE L’USUARI: 
 
CURS: 
 
NOM I COGNOM DE LA PERSONA RESPONSABLE: 
 
TELF. CONTACTE: 
 
OBSERVACIONS: 
 
 
 
Teniu previst sol·licitar l’Ajut de Menjador del Consorci d’Educació de Barcelona? 
 
 
Marqueu amb una creu quins dies fixos farà ús del servei: 
 

 DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES 

 
Autoritzo la cessió de dades a La Panzanella SCCL, empresa que ofereix el servei de               
menjador, per a ús exclusiu relacionat amb aquest servei.  
 
Data:  
 
 
 
 
 
Signatura de la persona responsable  

Les dades que ens faciliteu en aquest formulari es faran servir exclusivament pel correcte funcionament de l’activitat. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 us informem que les dades de caràcter personal s'incorporaran en un fitxer titularitat d’AFA, Associació de famílies d’alumnes 

de l’institut Viladomat  protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i cancel·lació podran dirigir-se a l'adreça 

electrònica afa@institutviladomat.cat o per escrit a ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’INSTITUT VILADOMAT  carrer Consell de Cent 148-154 - 08015 

Barcelona  
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