
Espai Migdia Escola La Maquinista, 677450360, espaimigdia@escolalamaquinista.cat

MATRÍCULA
(Servei migdia)

DADES PERSONALS

Cognoms alumne/a Nom alumne/a Curs

Pare/mare/tutor-a DNI  Telèfon contacte

Observacions (al·lèrgies, intoleràncies o altres informacions d’interès)

Autoritzo que es faci ús de la fotografia del nen o nena, acompanyada de la informació referent a l’al·lèrgia, intolerància o
menú especial durant l’estona del migdia per facilitar la òptima gestió de menús.

 DIES EN ELS QUE FARÀ ÚS DEL SERVEI I PREUS (Cal especificar els dies concrets)

Dies per setmana Preu mensual
5 Dies 116€
4 Dies 93€
3 Dies 70€

NORMATIVA (Usuaris i quotes)

 Els usuaris  es consideren fixos si fan ús durant tot el curs i com a mínim 3 dies fixes no intercanviables:
 El preu diari bàsic és de 6,30+0,30 complementaris pels usuaris fixes. Per tal de cobrar una quota fixa les persones que 

s’incorporin o causin baixa durant el curs, se’ls aplicarà la compensació per regular el preu. En tot cas, les altes i baixes 
durant el curs han de ser excepcionals.

 Fórmula aplicada: 6,60 x 176 dies lectius = 1161,6 / 10 mesos = 116,16 (arrodonit en 116 euros al mes).
 Els preus especificats anteriorment son els del curs 2020-2021, en cas de haver-hi qualsevol canvi s’informarà a les famílies 

amb antelació.
 El dia 5 de cada més, a excepció de setembre (que es farà al voltant del 20), es farà el càrrec per domiciliació bancària. En 

cas de retorn del rebut, es carregaran les despeses de gestió (3 euros).  
 Totes les altres formes de cobrament han de ser excepcionals i pactades amb la direcció del centre o a través de la 

coordinadora de menjador.
 Retorns de menjador: En el cas de faltar 5 o més dies consecutius, es descomptarà el preu del menú en el rebut de gener i 

de juny. 
 En principi, i sempre que es pugui mantenir, els usuaris fixes poden fer ús de manera gratuïta de l’ampliació horària del 

servei durant la jornada intensiva (de 15.30 a 16:30, les dues darreres setmanes de juny).
 Els usuaris esporàdics poden fer ús del servei migdia avisant a la coordinadora i abonant la quantitat de 7,5 euros diaris. 

També tenen la possibilitat d’adquirir un abonament de 10 dies al preu de 70 euros. En tots els cassos és important avisar 
per telèfon o correu electrònic la coordinadora abans de les 9:30h del dia en que es necessita el servei.

 Tots els canvis o reclamacions s’han de notificar per escrit a la coordinadora del menjador que atendrà per via telefònica de
dilluns a divendres de 8:30h a 10:00h, o bé via e-mail a espaimigdia@escolalamaquinista.cat

ESPECIFICAR DIES
Tota la setmana
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

1 Dia esporàdic 7,50€

Abonament familiar 10 dies 70€



Espai Migdia Escola La Maquinista, 677450360, espaimigdia@escolalamaquinista.cat

MATRÍCULA
(Servei migdia)

AUTORITZACIONS

Jo,  amb DNI nº  com a pare, mare o tutor/a
d’en/na l’autoritzo a participar en les activitats d’espai migdia
assenyalades anteriorment organitzades i gestionades per +Educació SCCL (F67197368) estant
informat/da de les activitats que s’hi desenvolupen i la normativa de participació, i fent extensiva
aquesta autorització a les decisions educatives i mèdico-quirúrgiques que fos necessari adoptar en cas
d’extrema urgència i sota la direcció facultativa pertinent.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament General de protecció de dades (UE 2016/679 ) l’informem que: la cooperativa +educació (F6796871) 
és responsable del tractament de les dades que ens ha facilitat en aquest formulari . 

DRETS D’IMATGE

D’acord amb l’article 3.a de la LOPD i el 5.1 del RLOPD, les imatges tenen la consideració d’una dada personal i el seu tractament 
exigeix un consentiment lliure, inequívoc, específic i informat. Autoritzo que la imatge de la persona inscrita pugui aparèixer en 
qualsevol document gràfic i/o audiovisual corresponents a les activitats del casal gestionat per +educació, sccl, i que es puguin 
publicar en mitjans de comunicació, pàgina web i mitjans propis de difusió.

En presentar aquest document, consentiu activament el tractament de les vostres dades per les finalitats obligatòries i les marcades.

Autoritzo a rebre la informació relacionada amb l’activitat (reunions, alertes, comunicats, etc) a través del servei de 
whatsapp, de telegram o al meu telèfon de contacte.

Autoritzo  a  què  el  meu  fill/a  pugui  sortir  en  fotografies  i/o  vídeos  corresponents  a  les  diferents  a  les  activitats
realitzades durant l’estona del migdia. 

Barcelona,  de  de 2020

SIGNATURA

SIGNATURA
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Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA
SEPA Direct Debit Mandate

INSCRIPCIÓ MIGDIA: Domiciliació dels rebuts (Una inscripció per família) 

Identificador del creditor :  E S6 4  30 2 5 0 0 0 9  6 11 4  0 00 8  55 2 4
Creditor Identifier

Nom del creditor:  + Ed uc ac i ó ,  s cc l
Creditor´s name

Direcció: Carrer Quito, 19
Address

Codi postal – Població – Província: 08030 – Barcelona - Barcelona

País: ES-ESPANYA
Country

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per realitzar càrrecs a la compte
d’aquest i  (B) a l’entitat  per efectuar els càrrecs a la seva compte seguint les instruccions del  creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat  al
reemborsament per part de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de
les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec al compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a la seva entitat financera.

By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions
from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight
weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nom del/s deutor/s: 
Debtor’s name 
(titular/s del compte de càrrec)

Direcció del deutor:
Address of the debtor

Codi postal – Població – Província: 
Postal Code - City - Town

País del deutor: 
Country of the debtor

Número de compte – IBAN:
Account number - IBAN
(A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant per ES / Spanish IBAN is of 24 positions starting ES)

Tipus de pagament:  Pagament recurrent
Type of payment Recurrent payment

Data – Lloc de la signatura:                                                                                                                                                                                  
Date - location in which you are signing

Signatura del deutor:                                                                                                                                                                                             
Signature of the debtor

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT. 
UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA

AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTÒDIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, les vostres dades seran
incorporades al registre privat de dades que +Educació disposa per tal de garantir la privacitat de les dades i els propis drets inherents. L’òrgan responsable del
fitxer, junt amb tot el que aquest conté, és +Educació, que garanteix l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades mitjançant un
escrit adreçat a +Educació, a l’adreça Carrer Quito, 19, 08030 Barcelona, o un correu adreçat a: info@meseducacio.coop". 

mailto:info@meseducacio.coop
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