
 

 

   

En compliment del article 5 de la LOPD, l'informem que les dades recollides al formulari quedaran incloses en el fitxer Menjador,  el responsable de la qual és l'AFA de l'institut Joan Brossa i seran       
tractades per la gestió de l'entitat i per la gestió econòmica de les activitats. 
 Pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a ampajoanbrossa@hotmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l'AFA 

 

 

 

 

BUTLLETA DE MENJADOR 2020-2021 
 

 

 
L’Alumne/a (nom i cognoms)  ................................................................... del  curs ............. 

amb DNI ................................   

Telèfon pare/mare o tutor .........................................           

e-mail pare/mare o tutor  ....................................................................................................... 

Adreça (carrer, número i pis) ................................................................................................. 

Població .................................................. 

 

Es quedarà al menjador en la modalitat marcada. (marqueu la modalitat amb X) 

 

      1 dia per setmana (indiqueu dia)      

      2 dies per setmana (dilluns i dimarts) 

      3 dies per setmana (dilluns, dimarts i ............................)           

      4 dies per setmana (dilluns, dimarts, ........................ i ..........................) 

      5 dies per setmana 

 
Dades bancàries per al cobrament del menjador: 
 

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

DNI o Passaport del titular: .............................................. 

Banc/caixa: ............................................................................................................................ 

Número compte amb IBAN (24 dígits) 

E S                       

 
Signatura del titular 
 
 
 
 
 
HEU DE LLIURAR AQUESTA BUTLLETA A L’AFA ABANS DEL 8 DE SETEMBRE 
HO PODEU FER PER CORREU, PER E-MAIL O PERSONALMENT. 

 



 

 

   

En compliment del article 5 de la LOPD, l'informem que les dades recollides al formulari quedaran incloses en el fitxer Menjador,  el responsable de la qual és l'AFA de l'institut Joan Brossa i seran       
tractades per la gestió de l'entitat i per la gestió econòmica de les activitats. 
 Pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a ampajoanbrossa@hotmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l'AFA 

 

 

 
 
 
 
El servei de menjador escolar és a càrrec de l’empresa Cuina Justa. Hi ha diverses 
modalitats de menjador: 5 dies (de dilluns a divendres), 2 dies (dilluns i dimarts) o els dies 
que necessiteu. En funció del nombre d’alumnes inscrits, aquest curs es podrien fer  
dos torns de menjador per tal de complir amb la normativa pel COVID-19. El cost 
previst pel curs és el següent: 
 
 

 
 

Mes 2 Dies Soci  
dll. i dm. 

2 Dies No Soci 
 dll. i dm. 

5 Dies Soci 
de dll. a dv. 

5 Dies No Soci 
de dll. a dv. 

Setembre 42€ 48€   84€  96€ 

Octubre 49€ 56€ 147€ 168€ 

Novembre 63€ 72€ 147€ 168€ 

Desembre 21€ 24€   84€   96€ 

Gener 42€ 48€ 119€ 136€ 

Febrer 49€ 56€ 133€ 152€ 

Març 56€ 64€ 140€ 160€ 

Abril 49€ 56€ 133€ 152€ 

Maig 56€ 64€ 140€ 160€ 

Juny  21€ 24€   63€  72€ 
 

 
 
 

Preu Menú Soci AFA: 7€ Preu Menú No Soci i Esporàdic: 8€ 

El cobrament del menjador es farà mitjançant domiciliació bancària mensual el dia 5 de 

cada mes.  

Els mesos de setembre i octubre es cobraran junts el dia 5 d’octubre.  

L’activitat de menjador començarà el dia 14 de setembre, dia d’inici de curs, i finalitzarà el  

11  de Juny. 

L’ impagament del rebut corresponent, serà motiu de baixa del servei si no es fa 

efectiu l’ import en un termini de 5 dies desprès de la reclamació. Les despeses de 

devolució aniran a càrrec de l’usuari. 

 

ÉS IMPRESCINDIBLE ENTREGAR AQUESTA BUTLLETA PER DONAR-SE D’ALTA 
DEL SERVEI. 
 


