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COMPACTACIÓ DE L’AJUT DE MENJADOR ESCOLAR 

CURS 2021-2022 

 

DADES FAMILIARS 

Nom i cognoms pare/mare o tutor:: ___________________________________________________________________ 
 
 
DNI/ NIE: __________________________ Telèfons: _____________________________________________________ 
 
SOL·LICITO la compactació de l’ajut parcial, i em comprometo a fer-ne ús d’acord amb les condicions que consten a les bases 
d’aquesta convocatòria. 

 
CENTRE EDUCATIU: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

1 Nom i cognoms de l’alumne/a:  DNI:  
     

N. Expedient:   Curs:  Data naixement  
      

   

 Dies que sol·licito la compactació: (mínim 3 dies a la setmana i sempre els mateixos) 

  dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

2 Nom i cognoms de l’alumne/a:  DNI:  
     

N. Expedient:   Curs:  Data naixement  
      

   

 Dies que sol·licito la compactació: (mínim 3 dies a la setmana i sempre els mateixos) 

  dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

3 Nom i cognoms de l’alumne/a:  DNI:  
     

N. Expedient:   Curs:  Data naixement  
      

   

 Dies que sol·licito la compactació: (mínim 3 dies a la setmana i sempre els mateixos) 

  dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

4 Nom i cognoms de l’alumne/a:  DNI:  
     

N. Expedient:   Curs:  Data naixement  
      

   

 Dies que sol·licito la compactació: (mínim 3 dies a la setmana i sempre els mateixos) 

  dilluns  dimarts  dimecres  dijous  divendres 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Signatura del pare/mare o tutor  
 
 

 

 ,  de  de 20  
 
 

El Consell Comarcal de la Garrotxa tractarà les seves dades com a responsable del tractament per gestionar la sol·licituds d’ajuda de menjador escolar, i si escau, atorgar-les. Les dades es tractaran 
en base al compliment d’obligacions legals (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació. El Programa d’Actuacions Comarcal estableix que el Consell Comarcal assumeix les competències en matèria 
d’ajuts de menjador) i en base al consentiment de la persona interessada. Seran comunicades a la direcció del centre educatiu, al Departament d’Educació, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, 
a l’Agència Tributària, a l’Ajuntament corresponent i als equips de serveis socials de la comarca. També tractaran les dades les entitats o empreses prestadores del servei. Les persones interessades 
podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació adreçant-se al Consell Comarcal de la Garrotxa (Av. Onze de Setembre, 22 - 17800 OLOT  
(Girona), tel. 972 274 900, a/e ccgarrotxa@garrotxa.cat). Es pot consultar més informació addicional sobre com exercir els drets i la política de protecció dades a www.garrotxa.cat. 
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