
 

 
Inscripció Menjador Escola Valeri Serra 

curs 2015-2016 

DADES NEN / A 

Noms i cognoms  Curs  

DADES DEL PARE / MARE / TUTOR LEGAL 

Nom i cognoms  DNI  

Correu electrònic  Mòbil   

DADES PER A DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
IBAN +Entitat Oficina Dígit Control   Núm. Compte 

ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR (marca amb una X) 
 

□ Servei fix de menjador ( 4 o més dies al mes) 

 Socis AMPA = 5,75 € / menú  ( NO socis AMPA = 6,20 € / menú ) 

□ Dies concrets fixes 
 

 
 

□ Servei esporàdic de menjador ( 3 o menys dies al mes) 

 Socis AMPA = 6,00 € / menú  ( No socis AMPA = 6,80 € / menú ) 

 
Els  tiquets d’usuari esporàdic es podran adquirir  al menjador de 8h a 10h, 
durant l’acollida de matí i/o directament a cuina . 

 
Per poder fer ús del servei TOTS els usuaris hauran de dipositar un tiquet a la 

bústia del menjador abans de les 10:00 del matí. Al tiquet hi haurà de constar el 
nom de l’alumne, el curs i la data de servei. 

 

 

Dill Dim Dic Dij Div 

     
*marqueu els dies que és quedarà 

 

OBSERVACIONS / AL·LÈRGIES:  

 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ IMATGE 
 
D’acord amb el que estableix a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les 
dades personals que vostè ens faciliti seran incorporades als nostres fitxers automatitzats amb la finalitat de gestionar la 
seva inscripció.  
 
Autoritzo l’Associació Alba i l’AMPA de l’Escola Valeri Serra de Bellpuig publicar les imatges que es realitzin en l'àmbit 
d'aquesta activitat, tant individual, com col·lectivament de l'equip. Els llocs de publicació poden ser la web de l'escola, el blog 
de l’AMPA, altres webs relacionades amb l'esport, l’escola i l’Associació Alba, així com qualsevol revista, butlletí o 
publicació, que dins de l'àmbit escolar pugui portar-se a terme. 
 

Sí autoritzo.                    No autoritzo 

 

Signat Pare/Mare/Tutor legal : 
 
 
 
 

Bellguig , a….………de ….....................……….de 20...…     
 
 



TARIFES SERVEI DE MENJADOR: 

 

Servei de menjador fix:  Socis AMPA = 5,75 € / menú  ( NO socis AMPA = 6,20 € / menú) 

Fer ús del servei de menjador 4 o més dies al mes és considera ús de servei de menjador fix.  

 

Servei de menjador esporàdic: Socis AMPA = 6,00 € / menú  ( No socis AMPA = 6,80 € / menú )  

Fer ús del servei de menjador 3 o menys dies al mes és considera servei de menjador esporàdic. .  

 

MATERIAL NECESSARI: 

 

 Escola bressol: parlar directament amb el personal del centre 

 

 Alumnes de P3, P4, P5, 1r. i 2on. : 

 

o Una bata  

o Una tovallola petita 

o Una bossa  per guardar la  bata  i la tovallola  

 ( les tres marcades amb el nom i veta per poder penjar )  

o Una capsa de mocadors de paper. 

o Un paquet de tovalloletes humides 

o Raspall i pasta de dents en un necesser ( el qui ho cregui necessari ) 

o Una bossa amb una muda de recanvi completa ( amb tot marcat amb el nom ) 

 ( el  qui ho cregui necessari, recomanable pels alumnes de parvulari )  

 

 Alumnes de cicle mitjà i superior: 

 

o Una tovallola petita ( amb el nom i veta per poder penjar  )  

o Una capsa de mocadors de paper. 

o Raspall i pasta de dents en un necesser ( el qui ho cregui necessari  ) 

 

 

CONDICIONS I INFORMACIONS: 

 

* El cobrament dels rebuts es farà mitjançant gir bancari a les famílies a inicis del mes (entre el 
3 i el 5) següent a la utilització del servei, segons els dies que se n’ha fet ús.  
 
* En el cas de retorn del rebut, l’alumne no podrà gaudir del servei de menjador fins que estigui 
al corrent de tots els pagaments incloent-hi la corresponent comissió per retorn de rebut que serà 
de 4,00 € / comissió per rebut retornat . A partir del primer rebut impagat, s’haurà de realitzar 
el pagament per transferència anticipada, la qual haurà de ser realitzada per a l’ús del servei de 
menjador per part de l’alumne durant el següent mes. 
 
* Els tiquets d’esporàdics es pagaran al comptat i es podran adquirir al menjador de 
 8:00h a 10:00h , durant l’acollida de matí  o directament a cuina . 
 

No s’acceptarà al menjador cap alumne sense la presentació del tiquet corresponent. 
 
* En cas d’urgència o dieta puntual podeu avisar a cuina ( telf .618 81 58 52 ) abans de les 10h 
del matí. 
 

Us recordem que per a l’ús d’aquests serveis és necessari el pagament de la 

quota* de l’assegurança de l’AMPA i estar al corrent del pagament de totes 

les quotes de tots els serveis del curs anterior. 
 

*La quota de l'Ampa és 35€/família i l'assegurança és 4€/alumne ( ingressar al compte de l'Ampa de Catalunya 
Caixa núm.2013-0041-57-0200090254, indicant nom i cognoms de cada alumne de la unitat familiar) 


