
  
 

Signatura mare / pare / tutor legal  Cardedeu a data _______de________de 2014/15 

FULL D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA DOLORS GRANÉS CURS 2015-2016 

  Alta inicial    Renovació   Canvi de modalitat 
INFORMACIÓ DEL NEN/A 

 

Nom i cognoms:       

Curs que iniciarà:       Edat:       Telèfon:       Mòbil:       

Adreça:       

Població:       Codi Postal:       

Nom mares / pares / 

tutors legal:       

Correu electrònic:       
Altres dades de 

contacte:       
 

AUTORITZACIÓ MATERNA / PATERNA / TUTOR LEGAL 

En/Na _____________________________________________ amb DNI núm. _____________________  

com a  Mare  Pare  Tutor/a autoritza en/na ____________________________________________ 

a assistir al servei de menjador de l’ESCOLA Dolors Granés en les condicions establertes pel servei a partir de: 

 Inici del curs    La data: ___________________________ 
 

MODALITAT DE MENJADOR A INSCRIURE’S 
 

Marcar amb una creu X la modalitat desitjada. En la modalitat de fix discontinu marcar amb una creu X els dies de la setmana en 

què el nen/a es quedarà a dinar, tant sigui 1 dia, 2, 3 o 4 dies, sempre hauran de ser els mateixos per considerar-los fixos 

discontinus. En cas de voler menú sense carn, marcar la casella corresponent. 

Fix  g     Esporàdic  g 

Fix discontinu  Dll  Dm  Dc  Dj  Dv 

Menú sense carn 

(ovo+làctic+peix) 
 g 

 

 

REQUERIMENTS ALIMENTARIS ESPECÍFICS 

Al·lèrgies (*)  Si Indicar: 

Intoleràncies (*)  Si Indicar: 

Altres  Si Indicar: 

Medicacions habituals (*) (**)  Si Indicar: 

(*) Adjuntar certificat mèdic    (**) Adjuntar autorització expressa si s’ha de subministrar algun medicament 

Observacions: 

                

 
 

AUTORITZACIÓ A L’ÚS DE FOTOGRAFIES I IMATGES DE L’ALUMNE 

 Si   No 

L’autorització a l’ús de fotografies i imatges respectuoses de l’alumne per part de Casolem SL comprèn l’ús d’aquestes per a fins vinculats a l’activitat 

escolar, inclòs el servei de migdia, i a la informació i promoció d’aquestes activitats incloent la publicació de la Web pública de Casolem SL. En cap cas 

Casolem SL proporcionarà noms d’alumnes ni cap tipus d’informació particular. 

DADES BANCÀRIES 

NÚMERO DE COMPTE (No cal pels inscrits en modalitat Esporàdic) 

Banc  Sucursal  DC  Número de compte 
                       

 

 

Entitat:       Població:       

Nom del titular:       
 

Els rebuts retornats sense causa justificada poden ser motiu de baixa en el servei de menjador. La comissió de despeses per 
devolució de rebut bancari és del 5%. 



  
 

Signatura mare / pare / tutor legal  Cardedeu a data _______de________de 2014/15 

 
 

QUADRE DE PREUS 

 

Fórmula fixes diaris entre 3 i 5 dies a la setmana (sempre els mateixos dies) 

Preu dia 6,75 € 

Fórmula fixes diaris 1 ó 2 dies a la setmana (sempre els mateixos dies) 

Preu dia 6,95 € 

Servei esporàdic 

Talonaris de 10 dies 72,50 € 

Tiquets d’un dia 7,65 € 

 

SI VOLEU FER ÚS DEL SERVEI DE MIGDIA EL PROPER CURS, US AGRAIRÍEM QUE LLIURESSIU LA 
INSCRIPCIÓ COMPLIMENTADA ABANS DE DIJOUS 18 DE JUNY DE 2015. 
 
Podeu fer-ne el lliurament a la coordinadora del servei, a la secretaria de l’escola o a la bústia de Casolem al 

CSETC, c/ Josep Vilaseca 23 (darrera de l’Ajuntament de Cardedeu) 

 
Dades de contacte: 

Coordinadora del servei:  Patricia, patricia@casolem.cat, 673 737 067 

Administració:   Vanesa, vanesa@casolem.cat, 670 339 117 

Coordinació pedagògica:  Cristina, cristina@casolem.cat, 607 028 735 

Direcció:   Emma, casolem@casolem.cat, 627 458 363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement del client 

que les seves dades personals així com les del menor que representen es troben sotmeses a tractament informàtic i són recollides en un fitxer propi de 

dades automatitzades, que l’ empresa gestiona directament i manifesta el compromís de discreció i confidencialitat sobre les mencionades dades, respecte 

de les quals es compromet en tot cas a respectar i facilitar al client l’ exercici dels seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, informant-li de la 

seva voluntat expressa a través d’un escrit dirigit al domicili social de la mercantil Casolem, SL. 
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