
   FITXA D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR 
 

Aquesta fitxa d´inscripció és imprescindible per a que l’infant pugui fer ús del servei de menjador escolar tan de manera 
fixe com esporàdica. Els tutors legals hauran de presentar una fitxa d’inscripció per cada alumne tot aportant un informe 
mèdic detallat en cas d’observació mèdica rellevant, necessitat d’adaptació de menú per al·lèrgia o intolerància 
alimentària o necessitat administració de medicació. 

� CENTRE:  INSTITUT-ESCOLA L’AGULLA 
 

� DADES DE L’INFANT: 
1r Cognom 2n Cognom Nom Curs Data naixement 

       

 

� DADES DEL/S TUTOR/S LEGAL/S I DE CONTACTE: 
 Nom complet Telèfon Correu electrònic 

Tutor legal 1    

Tutor legal 2    

Adreça  Telèfon fixe  

Població  CP  

 

� FITXA DE SALUT  (Encercleu amb SI o NO. En cas d’encerclar SI caldrà presentar adjunt un informe mèdic detallat) 
Número de targeta sanitària CATSALUT  

Al·lèrgia o intolerància alimentària Si No Quina: 

Altres observacions mèdiques Si No Quina 

 

� DADES BANCÀRIES 
Titular/s del compte:  

Número de compte: ES __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ 
 

� AUTORITZACIONS 
 

En/Na ____________________________________________________ amb número de DNI ________________ AUTORITZO: 
- que el/la menor del que ens soc responsable faci ús del servei de menjador escolar així com a 

participar de les activitats que allí es desenvolupin i seguir l’organització i funcionament del mateix,  
- als educadors del servei de menjador a prendre les decisions i mesures educatives que es prengui, en cas 

que sigui necessari, 
- als educadors del servei de menjador a prendre les decisions medicoquiRÚrgiques que calgui adoptar, 

en cas d’extrema gravetat, sota la direcció facultativa pertinent, 
- a la Fundació Privada En Xarxa a domiciliar els rebuts del servei de menjador al compte bancari facilitat 

al l’apartat anterior d’aquesta fitxa, 
- a la Fundació Privada En Xarxa a realitzar fotografies i/o enregistraments de vídeo de l’infant. La signatura 

d’aquest document autoritza que la imatge del/la menor a qui representa pugui aparèixer en fotografies 
o vídeos corresponents a les activitats organitzades en el marc de la activitat organitzada per la Fundació 
Privada En Xarxa amb finalitats divulgatives i/o informatives a les xarxes socials de l’entitat gestora i al web 
de l’escola. En cas de NO estar-hi d’acord cal fer-ho constar expressament aquí: ____________________ 
 

Data i signatura: 
 

 
NOTA DADES PERSONALS: D’acord amb el que estableix l’article 5 de la LOPD, les dades de caràcter personal facilitades s'inclouran en el fitxer “Infància”, el responsable del qual és la Fundació 
Privada En Xarxa la recollida i tractament de les seves dades tindrà com a finalitat exclusiva la gestió adequada del servei sol·licitat. Les dades que se sol·liciten resulten necessàries, de 
manera que de no facilitar-les no serà possible la prestació del servei requerit, en aquest sentit, vostè consent expressament la recollida i el tractament de les mateixes per a la esmentada 

finalitat. No és realitzaran cessions al marge de les obligades per llei. Així mateix, autoritza al tractament de les dades personals de la seva filla/del seu fill menor de catorze anys amb la finalitat 
de fer les gestions necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, en el marc de la gestió adequada d’aquesta activitat. De conformitat amb allò que estableix en els articles 6.1 i 11.1 de 
la LOPD i a l’art. 2.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el sota signant consent expressament a la 
Fundació En Xarxa a procedir a la publicació de  la seva imatge, a la pàgina web de la corporació o  altre mitjà amb   finalitats informatives. En cas de tractar-se d’un menor, d’acord 

amb la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, el sota signant com a representant legal consent la publicació de la imatge del seu representat menor 
seguint els criteris anteriorment esmentats. En tot cas, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la Fundació Privada En Xarxa al carrer Ponts d’Icart nº 43, baix 
o si ho prefereix, enviar un correu electrònic, signat amb signatura electrònica reconeguda a l’adreça info@enxarxa.cat. 

 

 
I per a que consti que les dades facilitades a aquesta fitxa són reals signo tot seguit. 
 

Data i signatura:  
 


