
Inscripció Servei de Menjador Escolar Curs 2021-2022 

 
 

  

 

El sistema de cobrament dels rebuts de menjador és el següent, es cobra per avançant entre l’1 i el 5 de cada mes,  l’import 

dependrà dels dies d’escola reals de cada mes. Teniu l’opció de fer 5, 4 o 3  dies fixes a la setmana i també teniu l’opció de dies 

solts o eventuals, en aquest cas el preu és diferent. 

Cal avisar directament a l’AFA al telèfon 936881772, al mail afaelmirador@gmail.com o WhatsApp 618488904 en cas de:  

 Sortida dins l’horari de menjador, visita metge, etc, etc... per tal de tenir al nen/a preparat. 

 Si cal fer una dieta concreta algun dia o dies puntuals (màxim de 3 dies sense recepta mèdica) 

 En cas d’absència abans de les 10:00h. i al rebut del mes següent es descomptarà el dia o dies hagi faltat.(es 

descompta la part de la matèria prima) 

Els preus son: alumnes fixos 6,33€ dia i els esporàdics o eventuals  6,99€ . 

Nom i cognoms de nen o nena.................................................................................................................................................. 

Curs que farà al 2021-2022.............................. 

 Es quedarà a dinar els 5 dies de la setmana?       SI                    NO 

 En cas de ser fix discontinuo (mínim 3 dies a la setmana) quins dies de la setmana es quedarà? 

................................................................................................................................................................................ 

 Pateix alguna al·lèrgia alimentaria ,  intolerància o te que fer  alguna dieta especial? En cas afirmatiu cal que ens 

porteu informe mèdic i dieta que ha de fer ......................................................................................................................... 

Telèfons de contacte durant la franja horària de menjador, és a dir de 12:30 a 15:00h. 

 Telèfon 1...................................nom de la persona de contacte............................................................... 

 Telèfon 2...................................nom de la persona de contacte............................................................... 
 

LES DADES BANCARIES, NO CAL SI SÓN LES MATEIXES DEL CURS PASSAT 

Nom i cognoms del titular...........................................................................DNI del titular del compte.......................................... 

 

      
 

Signatura pare/mare tutor/a legal 

 

 

Corbera de Llobregat a......................d......................................de 2021 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  

RESPONSABLE: AFA EL MIRADOR, C/ANDROMEDA, 4 08757 Corbera de Llobregat ( BARCELONA ) , afaelmirador@gmail.com, 

G61887766. FINALITATS: Inscripció a l'activitat; gestió de l'activitat; facturació i cobrament de l'activitat i tractament de les dades de 

salut  (al·lèrgies, intoleràncies i sobre malaties)  necessàries per a la prestació de servei. LEGITIMACIÓ: Execució de l'acord de prestació de serveis i 

consentiment de l'interessat. DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució de l'activitat i entitats bancàries per al cobrament de 

quotes. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l'acord de l'activitat; finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per 

imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre a possibles responsabilitats. DRETS: Pot sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i 

portabilitat de les seves dades a les dades de contacte del responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una 

reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es). 


