
FITXA D’INSCRIPCIÓ MENJADOR  
Escola Can Coll 

 

1-DADES DEL NEN/A                                     

COGNOMS: 

NOM:  GRUP  

ADREÇA: 

POBLACIÓ: CODI POSTAL: 

NOM DE LA MARE: DNI: 

NOM DEL PARE: DNI: 

CORREU ELECTRÒNIC: 

TELÈFONS DE CONTACTE: 
 
Nom:   ................................................................................. Parentesc:....................................................Telèfon:......................................... 
 
Nom:   ................................................................................. Parentesc:....................................................Telèfon:......................................... 
 

 

2-DADES DE L’ACTIVITAT QUE VOL REALITZAR 

                     Marqueu amb una  X l’opció que voleu escollir: 

 

USUARI FIX 
  

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

USUARI EVENTUAL 
       

 

3- FORMA DE PAGAMENT 

A partir del curs 2013-14, tots els cobraments es faran a través d’un aplicatiu online accessible via web, 
gracies a un  sistema de moneder que funciona en un entorn bancari segur. 

Podeu escollir entre les següents opcions: (marqueu amb una X la opció escollida) 

 Pagament anticipat directament al moneder de l’aplicatiu online, mitjançant tarjeta de crèdit. Aquesta opció és 
obligatòria en cas dels usuaris EVENTUALS, i opcional pels fixes. 

 

 Pagament anticipat per mitjà de la domiciliació bancària. Només per aquells usuaris FIXES que no desitgin 
emprar l’aplicatiu online.  En aquest cas cal facilitar el número de compte. Internament abonarem l’import girat 
a cada usuari al seu moneder. 

 

ENTITAT OFICINA D.C Nª DE COMPTE 

    

CRITERIS D’ABONAMENT 

Les faltes d’assistència notificades via aplicatiu online o a la coordinadora del centre abans de les 10 h del matí, 

tindran dret al descompte establert durant els primers 5 dies, i a la totalitat del preu del menú a partir del 6è dia 

consecutiu. L’abonament es farà diàriament al moneder de l’aplicatiu. El saldo del moneder ho podreu recuperar de 

dues maneres, o bé emprant el moneder per pagar el mes següent, o bé al final del curs escolar se us abonarà 

mitjançant una transferència bancària. 

  



CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ 

Per estar inscrit al servei de menjador, tant si és com a fix, com si només ve un dia a l’any, s’ha d’omplir la Fitxa 

d’inscripció. 

La condició de FIX, serà a partir de 3 dies setmanals i estables durant el curs escolar. 

El pagament del servei es farà per avançat, de manera que el moneder ha de tenir sempre un saldo positiu perquè el 

nen pugui gaudir del servei. 

El no pagament de la quota de menjador, o no tenir saldo al moneder, donarà lloc a la no-utilització d’aquest servei. 

Una vegada regularitzada la situació podrà tornar a gaudir de les prestacions del servei abonant també les despeses 

ocasionades, si n’hi hagués. L’opció del rebut domiciliat queda anul·lada i passarà a recarregar on-line. 

Si heu escollit la domiciliació bancària, els rebuts se us giraran entre l’1 i el 5 de cada mes, excepte el rebut de 

setembre que es girarà a partir del dia 25. 

4- INFORMACIÓ SANITÀRIA BÁSICA 

El nen/a és al·lèrgic/a? En cas afirmatiu especificar-ho detalladament.  

 

 
Detalleu altres malalties o observacions a tenir en compte. 

 

 

5- AUTORITZACIONS 

En/Na ...........................................................................com a pare o tutor amb DNI ........................... 

i en/na .......................................................................com a mare o tutora amb DNI ........................... 

del nen/a ....................................................................................  

De conformitat amb allò regulat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, el/els signants declaren que les dades indicades són certes i dona/en el seu consentiment perquè puguin ser 
tractades automatitzant-les, per a fins administratius propis per l’empresa que realitza els serveis oferts.  

 
 
 

 A la lectura de les empremtes dactilars del nen/a que serviran per garantir la presencia i com a mitjà de 
pagament i accés als serveis oferts. 

 A que es pugui registrar a través de fotografies i vídeo la imatge de l’infant durant el servei, i que dites 
fotografies i imatges puguin ser utilitzades per a les activitats del servei, en qualsevol mitjà, sempre i quan la 
publicació tingui per finalitat difondre les activitats i/o finalitats socials.  

 Si l’opció escollida es la domiciliació autoritzem a l’empresa a carregar al numero de compte facilitat els rebuts 
del servei de menjador. 

 
Declarem que disposem de les facultats legals per atorgar la present autorització sobre la utilització de les empremtes 
dactilars i de la imatge del menor indicat i reconeguem haver sigut informats de les condicions de funcionament del 
servei i les acceptem plenament. (És necessària la signatura dels dos pares o tutors.) 
 

Signatura del pare o tutor legal:      Signatura de la mare o tutora legal: 

 
 
 

 
Protecció de Dades 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l'Usuari 

quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es recolliran a través dels mecanismes 

corresponents, els quals solament contindran els camps imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'usuari. Les dades de caràcter personal seran 

tractats amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva 

alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals han estat sol·licitats a 

l'usuari. Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedits, segons consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 

13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat. 

Autoritzo  No autoritzo  


