
 
 
 
 
 
 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ SERVEI DE 
MENJADOR ESCOLAR 2020-21 

 
Nom alumne/a    

 
Curs:    

 
 
 

És al·lèrgic a qualque aliment SI NO 

És intolerant a qualque aliment SI NO 

Segueix qualque dieta especial SI NO 

En cas afirmatiu especificar:   
 

Sou socis de l’AMIPA? SI NO 
 

 

ALTA USUARI FIX 
 
5 dies/setmana A partir del mes de  _____________  202 __ 
 
 
                                        ESPECIFICAR DIES DE LA SETMANA
1 dia/setmana                ___________ 
2 dies/setmana              ___________        ___________ 
3 dies /setmana             ___________       ___________        ___________ 
4 dies /setmana             ___________       ___________      ___________     __________ 
  

 
 
 

Nom del titular del compte bancari   

Compte Corrent+IBAN      

Telèfon de contacte    mòbil  



 
Nota: aquest formulari serveix únicament per a aquells que volen fer ús del Servei de Menjador durant el curs 2020-
2021 com a usuari fixos de dies concrets de la setmana. En cas de quedar dies esporàdics, haureu de reservar plaça i 
entregar tiquet de menjador amb mínim 1 dia d’antelació a l’oficina de l’AMIPA. 
 
 
Les altes i baixes s’han de comunicar per escrit abans de dia 20 del mes anterior a l’oficina de l’AMIPA. Per alumnes 
fixos ja matriculats  es renova automàticament pel curs següent. 
 
 
Observacions: totes les notificacions ( intoleràncies, al·lèrgies dietes, notes, etc) s´han de notificar a la coordinadora per 
escrit i signat per la persona responsable,  en cas contrari l´AMIPA no es podrà fer responsable . 
 
 
Informació sobre el tractament de dades personals a l’AMIPA del CEIP Melcior Rosselló i Simonet. Les dades 
personals s’obtenen per formar part de fitxers responsabilitat de l’AMIPA, únic destinatari de la informació aportada 
voluntàriament per vostè. Aquests fitxers s’utilitzen per a la gestió administrativa i per a la satisfactòria prestació dels 
nostres serveis. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es duran a terme mitjançant un escrit dirigit a 
AMIPA CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET, Ctra Pòrtol-Sta Maria s/n, 07320, Sta. Maria del Camí 

  
Signant el present formulari queda acceptat el tractament de les vostres dades i autoritzat el cobrament de les quotes del 
servei de menjador  per rebut bancari. Les despeses gestionades pels rebuts tornats a causa de problemes ocasionats per 
motius externs a l’AMIPA aniran a càrrec dels socis i es pagaran a l’oficina.  
 
Per garantir que  l'AMIPA ha rebut correctament el formulari i que la vostra sol·licitud s'està gestionant,  assegureu-vos 
que rebeu un correu de confirmació al vostre correu electrònic en un termini de  2-3 dies. 
 
 
Santa Maria del Camí, a ........  d.........................  de 202_                   Signatura del pare/mare/tutor legal 
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