
Full de pre-reserva al menjador
L’AMPA organitza, conjuntament amb la Direcció de l’Institut, el servei de menjador.  

Pel curs escolar 17 – 18 oferirem el servei de menjador dilluns i dimarts, i si hi ha prou demanda per part 
de les famílies, també dimecres i dijous. 

El preu del menú serà de 6.20 € en alumnes fixes (que utilitzin el servei de menjador com a mínim tots els 
dilluns i dimarts).  

A principis de setembre us convocarem a una reunió informativa sobre el servei, amb la nova empresa 
que hem contractat, en la que s’explicarà la planificació dels menús, l’organització del temps de menjador i 
les activitats proposades, la forma de pagament, etc. i es resoldran els dubtes que tingueu. Aprofitarem per 
explicar-vos altres novetats que de cara al proper curs escolar ens agradaria implantar! 

En cas de tenir interès en utilitzar el servei de menjador, si us plau, ompliu aquesta pre-reserva. Això 
permetrà fer una previsió de la demanda i organitzar millor el servei. 

Dades familiars 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a  ............................................................................................................  

Nom i cognoms de l’alumne/a o alumnes  ...........................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Al·lèrgia alimentària (indiqueu quina) :  ...............................................................................................................  

Telèfon(s) de contacte  .........................................................................................................................................  

Correu-e ................................................................................................................................................................  

Indiqueu els dies que utilitzaríeu el servei de menjador: 

Dilluns  Dimarts  Dimecres    Dijous    

Sí, desitjo fer la pre-reserva al servei de menjador del curs 2017-18  pels dies i alumnes indicats en 

aquest full.  El setembre caldrà que ens faciliteu les dades bancàries i l’autorització de cobrament 
corresponent signada. 

DNI i Signatura  

 

 

Podeu deixar aquest full complimentat a la bústia de l’AMPA o a Secretaria o bé lliurar-lo amb la resta de 
documentació de la inscripció. MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! 

 

CONTACTE AMB L’AMPA 

Horari de Secretaria de l’AMPA:  
dilluns i dimarts de 10.30 h a 13.00 h. 

Tel. 93 453 80 28 

c/ Provença 187, 08036 Barcelona 

Correu-e: ampamaragall@gmail.com 

Web: http://ampaimaragall.wordpress.com 

 


