
PREINSCRIPCIÓ AL SERVEI DE  

MENJADOR i/o ACOLLIDA MATINAL  Curs 2019-2020 
DADES DE L’INFANT 

Cognoms: Nom: 

Edat que tindrà al setembre: Curs que farà 2019-2020: 

Email: (escriure amb majúscules per  facilitar-ne la lectura i transcripció, gracies) 

 

Telèfons de contacte durant la franja horària de menjador, ( de 12’30h. a 15h )  

Nom: ................................................... Parentesc:................... Telèfon:.................................. 

Nom: ................................................... Parentesc:................... Telèfon:.................................. 

Nom: ................................................... Parentesc:................... Telèfon:.................................. 

 

USARÀ EL SERVEI DE MENJADOR? 
 
MODALITAT?  
 
 
 
Pateix alguna al·lèrgia alimentaria o ha de fer alguna dieta especial ? 
 
en cas afirmatiu l’empresa de lleure concretarà una reunió particular amb els pares o tutor 
legal per recollir tota la informació necessària (s’haurà de presentar un informe mèdic) 
 

 

PICNIC - Els dies que hi hagi una sortida escolar els usuaris fixes i fix discontinu poden disposar 
del pícnic.  
En cas de NO voler-ne gaudir, marqueu aquí :   
 
(La renuncia es efectiva durant tot el curs)  
 

 

USARÀ EL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL? 

 MODALITAT? 

 

 

 

DOMICILIACI

Ó DE PAGAMENT 

Autoritzo a que es carreguin en el meu compte els rebuts que es presentin en concepte de 
SERVEI DE MENJADOR i/o SERVEI D’ACOLLIDA per al curs 2019-2020 

Entitat Financera  

( 24 dígits)   ES _ _          _ _ _ _        _ _ _ _        _ _ _ _         _ _ _ _          _ _ _ _  

          IBAN                (4 dígits)       (4 dígits)        (4 dígits)           
(4 dígits)          (4 dígits) 

 

Signatura del titular:________________________ 

 

 

DRET D’IMATGE 

a l’actual prestadora dels serveis de menjador i acollida (Imalleure s.l.) per a que pugui registrar 
a través de fotografies i vídeo la imatge de l’infant durant el servei. Dites fotografies i imatges 
podran ser utilitzades per a les activitats del servei, en qualsevol mitjà, sempre i quan la 
publicació tingui per finalitat difondre les activitats. 

 

Protecció de Dades  

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (entrada en vigor, 25 de maig de 
2018)) t’informem que les dades que ens has facilitat seran incorporades en un fitxer del qual és titular l’AMPA 
ESCOLA ELS PINS i només seran utilitzades en l’àmbit de la nostra associació. 
Així mateix t’informem que les teves dades seran cedides a les empreses que gestionen els serveis de l’AMPA 
per a efectuar les gestions necessàries en l’estricte àmbit de la prestació dels serveis propis de l’AMPA i mentre 
duri el contracte de gestió de serveis amb les diferents empreses (acollida, menjador, extraescolars, casals, 
...). 

Pots exercir els teus drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i, en el seu cas, d'oposició, enviant una 
sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocòpia del teu DNI i incloent "PROTECCIÓ DE DADES" al domicili de 
l'AMPA situat al c/ Pius XII s/n, 08940 de Cornellà de Llobregat, o pots enviar un correu electrònic a 
ampaelspins@gmail.com. 

Així mateix, recordem que el Pla de funcionament del menjador de l’Escola Els Pins es pot consultar a la web 

del AMPA (apartat Menjador ) o a la mateixa oficina de l’AMPA. 
 

Cornellà a______________________2019 

SIGNATURA DEL PARE/MARE O TUTOR LEGAL: _________________________________________ 

Aquest full d’inscripció s’ha de retornar degudament emplenat a l’oficina de l’AMPA abans del 
dia 07 de Juny de 2019.     

Per els NOUS alumnes: aquest full s’ha de retornar degudament emplenat amb els fulls de 
matriculació de l’escola. 

SI NO 

Fix (5 dies de la setmana) SI NO 

 Dilluns: Dimarts: Dimecres: Dijous: Divendres: 
Fix discontinu      

SI NO 

RENUNCIO AL PICNIC  

SI NO 

Fix (5 dies de la setmana) SI NO 

Tipus servei 1 hora (de 8h a 9h) ½ hora (de 8:30h a 9h) 

 Dilluns: Dimarts: Dimecres: Dijous: Divendres: 

Fix discontinu           

AUTORITZO NO AUTORITZO 

Recordeu apuntar-vos que marqueu, ja que fins la 
primera excursió de tot el dia, pot passar molt de 

 
 

És el mateix número de compte on es va 
domiciliar el últim rebut del menjador del 
curs 2018/2019?      SI     -    NO     

mailto:ampaelspins@gmail.com

