
AMPA LA VILA CURS 2015/2016

FITXA D’INSCRIPCIÓ AL MENJADOR

CURS  :   _____
DADES PERSONALS

ALUMNE/A: _________________________________________ ,    
_____________________

(Cognoms) (Nom)

PARE: _______________________________,       _______________       NIF: 
______________

(Cognoms) (Nom)

TEL.PARTICULAR: _____________     MÒBIL: ______________     TEL.FEINA: 
______________

MARE: ______________________________ ,      ________________       NIF: 
_____________

(Cognoms) (Nom)

TEL.PARTICULAR: _____________     MÒBIL: ______________     TEL.FEINA: 
______________

DOMICILI: _______________________________________  -  ____________  -  
___________

(Carrer, número, pis) (Cod. Postal) (Població)

 E-MAIL: 
____________________________________________________________________

SERVEI     

MES QUE COMENÇA A FER ÚS DEL MENJADOR: ______________________

DIES QUE FA SERVIR EL MENJADOR: (Marcar amb una creu)

DILLUNS  DIMECRES  DIVENDRES

DIMARTS  DIJOUS  TOTAL DIES:   ___

VOLEU UTILITZAR EL SERVEI D’HIGIENE DENTAL?   SI  NO  
(Per alumnes a partir de P5 - aquest servei té un cost d’1€ per trimestre)

NECESITA EL VOSTRE FILL/A ALGUN TIPUS DE DIETA ESPECÍFICA?:  
SI  NO 

QUIN TIPUS DE DIETA NECESSITA?: (assenyala la que correspongui)

 CELIACA (Sense gluten)
 SENSE LACTOSA
 SENSE OU
 SENSE COLESTEROL
 DIABÈTICA



 SENSE SAL
 ALTRES

Si heu assenyalat alguna casella, és necessari que ens adjunteu 
un certificat mèdic amb el tipus de dieta que ha de seguir el 
vostre fill/a i una fotografia actual.

      * ETS SOCI DE L’AMPA?    SI          NO  

DADES BANCÀRIES:

BANC/CAIXA: 
_____________________________________________________________ 

TITULAR: 
_________________________________________________________________ 

CODI IBAN:

SIGNATURA:

Es prega omplir tots els camps.

NOTA: Recordeu que podeu fer ús del menjador des del primer dia
d’escola*.  Per  aquest  motiu,  per  poder  fer  una  previsió,  és
important que feu el lliurament de la sol·licitud de la plaça del
menjador el dia que vingueu a recollir els llibres a l’escola.



També el  podeu lliurar  el  primer dia d’escola,  al tutor/a  o a la
persona que es troba tots els dies a consergeria. Gràcies.

*excepte els alumnes de P3 que es podran quedar l’últim dia d’adaptació, és a 
dir, el dia que facin matí i tarda.


