ESCOLA ELS PINETONS
Formulari per a la inscripció al servei de menjador escolar

GR SANA

A l’hora d’emplenar aquest formulari podeu trucar-nos al telefon 608 305 630 per a
qualsevol dubte que us pugui sorgir al voltant de les qüestions plantejades

LA GARRIGA

grsanalagarriga@gmail.com

DADES DE L’ALUMNE/A
Nom i Cognoms de l’alumne/a

NIF/NIE

Curs o nivell que estudia

Data de naixement

Any acadèmic

Grup

Edat de l’alumne/a

Adreça del domicili on resideix l’alumne/a
Codi Postal

Municipi del domicili on resideix l’alumne/a

Nom i Cognom del pare/mare o tutor legal de l’alumne/a

NIF/NIE

Telèfon de contacte

Nom i Cognom del pare/mare o tutor legal de l’alumne/a

NIF/NIE

Telèfon de contacte

Número de Seguretat Social

Adreça de correu electrònic

L’alumne/a presenta algun tipus de necessitat educativa específica? En cas afirmatiu,
els preguem que abans de formalitzar la inscripció es posi en contacte amb l’Escola.
Al·lèrgies, intoleràncies i/o adaptacions alimentàries degudes a restriccions culturals. En cas
afirmatiu cal que sol·liciteu entrevista amb la cuinera i/o la coordinadora.
PATRÓ D’ÚS DE SERVEI
Data d’inici. L’inici del servei
serà el primer dia de classe segons el calendari escolar. Anoteu el dia que el vostre fill/a
començarà a fer ús del servei.

SI
NO
SI
NO

Aquests dies són els que en farà ús periòdicament. Sempre seran els mateixos sense cap comunicat de variació permanent o puntual. (En cas
d’afegir algun dia aquest s’haurà de liquidar mitjançant un tiquet de
menjador)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

En cas de febre superior a 38º autoritzo a administrar paracetamol al meu/va fill/a mentre
s’espera que el vinguin a recollir. En cas afirmatiu, dosi màx:
Autoritzo als responsables de GR SANA a utilitzar imatges del meu/va fill/a per utilitats
relacionades amb l’àmbit escolar.

SI
NO
SI
NO

CONDICIONS DE PAGAMENT
Per tal d’afectuar el pagament cal omplir les següents dades bancàries i autoritzar el pagament.
Nom del titular del compte
NIF/NIE
IVAN

ENTITAT

OFICINA

DC

NÚMERO DE COMTE

Protecció de dades. De conformitat amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’usuari quedaran incorporades en un fitxer autoritzat,
al qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Les dades de caràcter personal seran tractades
amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de
seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers.
Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedides, segons consta
en l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, per el compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb previ consentiment de l’afectat.

Com a titular del compte autoritzo que l’empresa GR SANA La
Garriga sl. carrergui els imports corresponents als rebuts de menjador
escolar.
DATA I SIGNATURA:

* Llegir normativa al darrera

ESCOLA ELS PINETONS
Normativa i gestió del servei de menjador

GR SANA

LA GARRIGA

grsanalagarriga@gmail.com
608 305 630

La inscripció al servei del menjador i la baixa del mateix servei s’hauran de fer per escrit omplint el formulari corresponent, els quals es podran adquirir, o bé a l’AMPA o a través de la coordinadora del menjador.
Un alumne/a es considerarà fix a partir d’un patró d’un dia a la setmana, o en els casos en que un alumne
necessiti fer ús del servei en dates variables s’haurà de lliurar el calendari del mes abans d’acabar el mes
anterior a la coordinadora.
El preu del servei de menjador és de 6.20€ per dia, el cobrament es gestionarà des de GR SANA LA GARRIGA, empresa responsable del servei de menjador. Entre l’1 i el 10 de cada mes es farà el cobrament
dels dies lectius d’aquell mes seguint el patró fix de cada alumne i es descomptarà les faltes avisades del
mes anterior.
Tots els i les alumnes tindran pícnic el dia que tinguin una sortida que ocupi el temps de migdia, i coincideixi amb el patró que segueix l’alumne/a.
Un/a alumne/a serà considerat esporàdic quan es quedi puntualment al servei de menjador, en aquest
cas haurà de comprar el tiquet a l’AMPA o al banc. El preu del tiquet d’esporàdic es de 6,80€.
L’últim dia del primer trimestre (Nadal) i l’últim dia del curs, s’anima a tots els alumnes de l’escola que
vulguin a quedar-se a dinar, en aquest cas el preu del tiquet és el mateix, 6,80€ però s’ha d’avisar amb
antelació, es farà arribar una circular a totes les famílies.
Per qualsevol dubte de caràcter administratiu, educatiu, alimentari, canvi de patró, etc... us podeu posar
en contacte amb nosaltres a través del telèfon 608 305 630 de 7:30 a 15:00h
NORMATIVA
•
En el cas que un/a alumne/a no faci ús del servei de menjador, es considerarà falta avisada sempre
que s’avisi abans de les 11:00h del mateix dia, al telèfon esmentat abans, en aquest cas s’aplicarà un descompte de 2€ per cada dia que falti (es veurà reflexat en l’import del mes següent)
•
No es canvia el dia, és a dir, si un alumne es queda per exemple dimecres i divendres, i falta aquell
dimecres no es pot canviar per dijous. S’ha de seguir el patró i si necessita quedar-se algun dia fora del
patró es cobrarà de més.
•
Per qualsevol modificació del patró o per donar-se de baixa del servei de menjador s’ha de notificar
abans del dia 29 del mes anterior via mail, telèfon o whats app.
•
Els i les alumnes amb patró fix de menys de tres dies que es vulguin quedar algun dia que no està
dintre del patró hauran de comprar tiquet d’esporàdic, si el patró és de tres dies a la setmana o més, i té
necessitat de quedar-se un dia fora del seu patró aquest dia de més es cobrarà domiciliat a preu de fix, en
la quota del mes següent.
•
El preu del menú-pícnic és de 5€.
•
Quan un alumne/a necessiti dieta (astringent o restringent) s’haurà de comunicar a través d’una
nota a l’agenda, i el tutor o tutora ens ho farà arribar, també podeu trucar al telèfon del menjador.

He llegit i accepto les condicions de servei

