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Dades de l’alumne/a:  
 
Nom:    Cognoms: 
NIF:       Núm. Targeta sanitària (TISS): 
Data de naixement:   
 
 
Dades pare/mare/tutor legal:
 
Nom:     Cognoms: 
NIF:      
Adreça:     
Telèfon 1:    Telèfon 2: 
e-mail:      
 
 
 
Dades de contacte en cas de no localització dels 
 
Nom:     Cognoms: 
Telèfon 1:    Telèfon 2: 

 
 

Tipus de servei:  
 

Alumne fix Alumne fix discontinu
 
En cas d’alumnes fixes discontinus indicar els dies (mínim 2)

Dilluns Dimarts   
1

FFFIIITTTXXXAAA   DDDEEE   PPPRRREEEIIINNNSSSCCCRRRIIIPPPCCC
AAALLL   MMMEEENNNJJJAAADDDOOORRR   EEESSSCCCOOOLLLAAA
         Curs 2015-2016 

Cognoms:       
Núm. Targeta sanitària (TISS):             

   Edat:   Curs: 

Dades pare/mare/tutor legal:  

Cognoms:       
 
   Població:    
Telèfon 2:    Telèfon 3:   
       

Dades de contacte en cas de no localització dels pares:

Cognoms:       
Telèfon 2:       

Alumne fix discontinu Alumne esporàdic

En cas d’alumnes fixes discontinus indicar els dies (mínim 2)

  Dimecres Dijous Divendres

CCCIIIÓÓÓ   
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Curs:    

   

   
   
   

pares:  

   
   

esporàdic 

En cas d’alumnes fixes discontinus indicar els dies (mínim 2) 

Divendres 
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Fitxa mèdica:  
 
És al·lèrgic a algun aliment? Si No 
En cas afirmatiu indicar quin/s:  
      
 
 
Segueix algun règim? Si No 
Ens cas afirmatiu indicar quin:   
 
 
 
 
 
 
Pateix alguna malaltia crònica?  Si No 
En cas afirmatiu indicar quina : 
 
 
 
Pren alguna medicació:?  Si No 
En cas afirmatiu  indicar quina:  
  
 
 
Es recorda que perquè es pugui administrar un medic ament per 
part del personal del menjador, es necessari presen tar un 
document d’autorització i que el lliurin degudament  emplenat i 
signat, juntament amb la recepta de prescripció mèd ica on 
s’indica el tipus de medicament, la dosi, i la paut a 
d’administració . 
 
Podeu indicar aquí les observacions o aclariments que considereu 
necessaris.  
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       Batea,            de                      de  

 
Signatura 
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 • El període d’inscripcions s’obrirà el dia  15 de juny  a partir de les  9:00 
hores  del matí . Les places es reservaran per rigorós ordre d'inscripció. La 
transferència feta abans del període indicat no es considerarà vàlida com a 
reserva. La transferència és imprescindible per a poder fer la preinscripció. 

• L’import de la reserva/fiança serà de 100€ per famí lia . Sempre s’haurà 
d’indicar al concepte de la transferència el nom de l’alumne (el nom de tots 
els alumnes, per famílies que apuntin a més d’un fill). A final de curs es 
retornarà l’import de la reserva/fiança, sempre que no s’hagi de fer ús de la 
mateixa per a cobrir possibles incidències.  

• Sempre que un  alumne es vulgui apuntar al servei de menjador haurà de 
presentar la documentació sol·licitada 2 dies abans . 

• Alumnes esporàdics :  Per apuntar el nen/a al servei de menjador s’haurà 
de trucar al telèfon (estem a la espera de la selecció  del monitor/a) de 
les 9:00 a les 9:30 del matí  i reservar la plaça ( en cas de que n’hi hagi de 
disponibles ). Trucades posteriors a l’hora marcada no seran acceptades 
com a vàlides per poder reservar o anular el menú del dia. Caldrà 
comunicar  a la monitora de menjador el nom i cogno m de l’alumne, 
per comprovar la seva fitxa d’inscripció.  

• En cas  que un alumne fix , fix discontinu o esporà dic no pugui 
assistir al servei del menjador, haurà de trucar de  9:00 a 9:30 del matí 
al telèfon (estem a la espera de la selecció del mo nitor/a). 

• L’alumne que no tingui la fitxa d’inscripció correc tament 
complimentada no podrà fer ús  del servei de menjad or. 

• Els coordinadors del menjador seran Mari Carmen Civor i (un dels nous  
membres de l’Ampa del curs 2015-16).  Per qualsevol dubte, suggeriment 
o queixa podeu contactar amb ells, al telèfon 616.52.90.27 o al correu 
electrònic ampabatea@gmail.com. 

• Es recorda que aquesta preinscripció no tindrà validesa sinó va 
acompanyada del corresponent justificant de pagament de l’entrega a 
compte com a reserva de plaça als següents CC: 
 
- BBVA: ES55 0182 7959 17 0201510566 
- SANTANDER: ES13 0030 2364 32 0000162272 
- LA CAIXA: ES57 2100 4725 69 0100092646 
- CATALUNYA CAIXA: ES11 2013 3020 10 0200023483 
 
• La formalització de la present fitxa d’inscripció, inclou l’acceptació de les 
normes de funcionament del menjador escolar en tots els seus aspectes. 
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• Un cop analitzades totes les preinscripcions i comprovats els pagaments 
es procedirà a l’ assignació de places, comunicant-ho a tots els alumnes 
preinscrits. Pels alumnes que hagin obtingut plaça aquest document es 
converteix en fitxa d’inscripció, juntament amb la comunicació de l’AMPA 
d’assignació de plaça. 
 
Batea,         de                       de  
 
 
Signatura: 
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Dades bancàries:  
 
En/na                                                      
Autoritzo a l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola IE Mare de 
Deu del Portal a efectuar el cobrament del servei de menjador a: 
 
Entitat:                                                                                                          
Adreça:                                               
Població:                                                

       CC:  

 
 
A Batea,         de                             de  
 
 
Signatura  
 
 
 
 
Si us plau, per tal que l’AMPA pugui gestionar més còmodament els 
tràmits bancaris, preguem que tots els pagaments i gestions 
econòmiques es facin sempre des del mateix número d e CC. 
Un cop complimentada la butlleta, retorneu-la a qua lsevol membre de 
l’ampa o a l’escola.       
                                                                                                            Gràcies                       

 
                                     
                 D'acord amb la LOPD, l'informem que les seves dades personals i adreça de correu electrònic formen part d'un 
fitxer, el responsable del qual és AMPA BATEA, sent la finalitat del fitxer, la gestió de caràcter comercial i l'enviament de 
comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. 
Si ho desitja, pot vostè exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades enviant un missatge a 
la següent adreça de correu electrònic a ampabatea@gmail.com 

                                                                                                               

Entitat Oficina DC Compte IBAN 


