INS ARNAU CADELL

Full d’Inscripció
Servei Menjador i
Extraescolars
CURS 2015-2016

DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS ALUMNE

CURS

ADREÇA

CODI POSTAL

NOM I COGNOMS MARE

MÒBIL

NOM I COGNOMS PARE

MÒBIL

MAIL

MENJADOR SETEMBRE – JUNY
Marqueu amb una X els dies en que fareu ús del servei de menjador .

SETEMBRE (mes sense extraescolars)

OCTUBRE-JUNY

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Les quotes menjador es cobren de setembre a juny. La informació sobre les quotes les
trobareu al full informatiu del servei de menjador.

AL·LÈRGIES / MENÚS ESPECIALS
És al·lèrgic/a (cal adjuntar informe mèdic):
Per això demano menú sense: Lactosa 

Gluten 

Per conviccions religioses demano menú sense porc

Altres:



He sol·licitat a Serveis Socials la beca per el menjador escolar per aquest curs 2016-2017 

AULA D’ESTUDI (OCTUBRE-JUNY)
DIA

HORARI

MARQUEU
AMB UNA X

Preu de l’aula d’estudi

Dilluns

De 15.30 a 16.30h

· 1

dia: 50 €/trimestrals

Dimarts

De 15.30 a 16.30 h

· 2

dies 90€/trimestrals

Dimecres

De 15.30 a 16.30 h

· 3

dies 120 €/trimestrals

Dijous

De 15.30 a 16.30 h

· 4

dies 150€/trimestrals

8.

Grups reduïts: El màxim d’alumnes per grup és de

L’aula d’estudi s’iniciarà s empre i quan s’arribi a un mínim d’alumnes.

ANGLÈS(OCTUBRE-JUNY)

INS ARNAU CADELL

Full d’Inscripció
Servei Menjador i
Extraescolars
CURS 2015-2016
DIA

MARQUEU
AMB UNA X

HORARI

Dilluns i dimecres

De 15.30 a 16.30h

Dimarts i dijous

De 15.30 a 16.30h

Preu de l’activitat: 150 € / trimestrals
L’Anglès s’iniciarà sempre i quan s’arribi a un mínim d’alumnes. El full d’inscripció el trobareu en un full a part
A càrrec de: Learning s-cool

AUTORITZACIÓ PER LA DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Us demano que fins a nou avís, aboneu a DOBLE VIA (Serveis Socioeducatius) SCCL, amb càrrec al compte
corrent que esmeno, les quotes corresponents al rebut de menjador i/o aula d’estudis de l’INS Arnau Cadell.
ENTITAT

AGÈNCIA

DC

NÚM. DE COMPTE

IBAN

Titular del compte: .......................................................................... DNI.................................... ....

AUTORITZACIÓ PATERNA-MATERNA
 Autoritzo al meu fill/a a assistir al servei de menjador d’aquest centre municipal, acceptant els criteris
pedagògics marcats per la direcció de l’INS Arnau Cadell, fent extensiva aquesta autorització a les decisions
mèdico-quirúrgiques que sigui necessari adoptar en cas d’extrema urgència i sota la direcció facultativa
pertinent.

ÚS D’IMATGE
 Autoritzo a DOBLE VIA (Serveis Socioeducatius) SCCL a que puguin fer servir les imatges del meu fill/a amb

finalitats de publicitat i comunicació de les activitats del menjador i extraescolars de l’INS Arnau Cadell.
Signatura

Sant Cugat del Vallès,

de

del 2015.

La signatura d’aquest full pressuposa l’acceptació de les condicions del servei i de la normativa que trobareu
al blog http://menjadorarnaucadell.wordpress.com/
Les dades personals que ens faciliteu quedaran recollides en un fitxer de DOBLE VIA (SERVEIS SOCIOEDUCATIUS), SCCL,
amb finalitat exclusivament estadística i d’informació de les nostres activitats i serveis. Podeu adreçar-vos a la nostra
cooperativa per tal d’exercir els drets d’oposició, rectificació i cancel·lació.

