A l’hora d’emplenar aquest formulari podeu trucar-nos al telèfon 935 173 000 per a qualsevol dubte que us pugui sorgir al voltant de les qüestions plantejades.

Nom i cognom del nen/a

NIF/NIE/Passaport

Escola on estudia

Curs o nivell

Grup

Data de naixement

SÍ

ISS FACILITY SERVICES, S.A. – NIF A61895371 – R.M. de Barcelona, tom 31575, foli 53, full B-194487, C/ Jesús Serra Santamans, 7 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

L’alumne presenta algun tipus de necessitat educativa específica?

NO

Edat

En cas afirmatiu els preguem que abans de
formalitzar la inscripció es posi en contacte amb
l’Escola o l’empresa.

Quina?
Nom de la Mare/Pare/Tutor/a

NIF/NIE/Passaport

Telèfon de contacte

Adreça de correu electrònic

Nom de la Mare/Pare/Tutor/a

NIF/NIE/Passaport

Telèfon de contacte

Adreça de correu electrònic

Data d’inici. L’inici del servei serà el
primer dia de classe segons el calendari
escolar. Anoteu el dia que el vostre fill
començarà el temps de migdia

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

/

/

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

En les sortides escolars programades per
a tota la jornada es posarà un pícnic els
dies assenyalats com a fixos en el patró
d’ús. Per als dies no fixos s’ha de
comprar tiquet. També podeu renunciar
a aquests servei en posar una creu en
aquesta casella

Divendres

PARTICIPACIÓ

Autoritzo el/la meu/va fill/a a participar en totes les activitats que es realitzin durant el temps de
migdia a l’Escola

FOTOGRAFIES

Autoritzo els/les monitors/es de temps de migdia a poder fer fotografies on aparegui la imatge del
meu fill/a i després poder publicar-les en els mitjans audiovisuals de l’AMPA i/o l’Escola

MARXAR SOL A
CASA

autoritzo el/la meu/va fill/a a marxar sol/a del casal un cop finalitzat EL MENJADOR DE L’ESCOLA EN
PERÍODE DE JORNADA CONTINUADA sempre amb el mínim d’edat que marca l’escola.

ATENCIÓ MÈDICA
MEDICAMENTS

Autoritzo totes les decisions medicoquirúrgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema gravetat,
sota la direcció facultativa pertinent.
Autoritzo els/les monitors/es del temps de migdia a subministrar els medicaments en les dosis i
temps que s’escaiguin sempre i quan porti adjunta la informació, el medicament i la recepta
mèdica.

Nom de la Mare/Pare/Tutor/a titular del compte

NIF/NIE/Passaport

Com a TITULAR del compte, autoritzo que l’empresa “ISS FACILITY SERVICES,
S.A.” carregui els imports corresponents al rebut de MENJADOR ESCOLAR
IBAN

Signatura del/la Titular del compte

AL·LÈRGIA I/O INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA

PROCEDEIX

SÍ

NO

AL·LÈRGIA

SÍ

NO

INTOLERÀNCIA

SÍ

NO

LA REACCIÓ AL·LÈRGICA NOMÉS ÉS PER INGESTA

SÍ

NO

LA REACCIÓ AL·LÈRGICA ES PRODUEIX TAMBÉ PER ALTRES VIES (INHALACIÓ, CONTACTE, ETC.) SI ÉS AIXÍ
ESPECIFIQUEU SI US PLAU

SÍ

NO

INDIQUI QUINS SÍMPTOMES LI PRODUEIX I EL PERÍODE DE TEMPS QUE PASSA ENTRE LA INGESTA DE L’ALIMENT I
L’APARICIÓ D’AQUESTS SÍMPTOMES

SÍ

NO

HI HA RISC D’ANAFILAXI?

SÍ

NO

EXPLIQUI’N LES CIRCUMSTÀNCIES

SÍ

NO

DAVANT L’APARICIÓ DELS SÍMPTOMES AL·LÈRGICS, CAL QUE PRENGUI ALGUNA MEDICACIÓ?

SÍ

NO

QUINA

SÍ

NO

QUIN ÉS EL DIAGNÒSTIC?

A QUINS ALIMENTS?
DATA DEL DIAGNÒSTIC
PES DE L’ALUMNE
DATA DE LA ÚLTIMA REACCIÓ

CAL ADJUNTAR LA RECEPTA I PRESRIPCIÓ MÈDICA AIXÍ COM LES INSTRUCCIONS D’APLICACIÓ

PATOLOGIA DE L’APARELL DIGESTIU O RELACIONADA

PROCEDEIX

SÍ

NO

QUIN ÉS EL DIAGNÒSTIC?
SI PRESENTA DISCAPACITAT CERTIFICADA CAL INDICAR EL PERCENTATGE

%

ASSENYALI I EXPLIQUI EL TIPUS D’ADAPTACIÓ QUE SOL·LICITA

SÍ

NO

SÍ

NO

MECÀNICA

ERGONÒMICA

EXCLUSIÓ ALIMENTÀRIA

INCLUSIÓ ALIMENTÀRIA

TEXTURA DE L’ALIMENT

ALTRES

RESTRICCIÓ CULTURAL RECONEGUDA

PROCEDEIX

PER QUIN MOTIU SOL·LICITA L’ADAPTACIÓ EL MENÚ?
QUINS SÓN ELS ALIMENTS QUE NO POT MENJAR SEGONS AQUEST MOTIU?

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 incorporats
en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es
recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps
imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de caràcter personal
seran tractats amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny,

prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals
han estat sol·licitats a l'Usuari. Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat
només podran ser cedits, segons consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, per al compliment de fins directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent
i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat.

Condicions d’ús del servei de menjador
La signatura d'aquest document esdevé la sol·licitud

els dies que fa ús del mateix de manera fixa

de la plaça en el servei de menjador de l’escola,

mensualment, considerant com a tals aquells que

sempre que estigui degudament emplenada i lliurada

s’han comunicat mitjançant el full de sol·licitud de

a temps i a qui correspongui. El/la tutor/a legal (en

plaça. El rebut que es genera per aquest servei és

endavant TL) certifica la veracitat de les dades

mensual i es paga de manera anticipada en el període

exposades en aquest document.

comprés en els primers cinc dies de mes. A final de

A aquestes dades podran tenir accés el TL (per fer-ne

mes i mitjançant les llistes de presència es confirmen

les modificacions pertinents) i els responsables del

les faltes d'assistència al servei avisades (sempre

servei (amb el compromís de fer-ne un ús correcte i en

abans de les 10 del matí) i aquestes es prenen en

benefici del/ de la nen/a (en endavant L’USUARI).

compte en el rebut del mes següent en concepte de

L’empresa lliurarà un menú mensual al TL mitjançant

regularització (es descompten els avisos segons el

un document imprès. L’empresa es reserva el dret a

pactat amb el centre). Per tal d’efectuar el pagament

fer-ne les modificacions que cregui oportunes en

cal omplir les dades bancàries i autoritzar al

quant a contingut i presentació dels àpats, sempre

carregament dels imports.

amb una raó justificada. L’empresa notificarà al TL

El TL es compromet amb la seva signatura a estar al

mitjançant la cartellera de l’escola els canvis puntuals

corrent de pagament de les quotes generades per la

del menú servit aquell mateix dia.

utilització del servei de menjador de l’escola per part

El TL podrà sol·licitar una adaptació del menú basal

de l’USUARI.

al·legant motius de salut (caldrà emplenar la fitxa de

En cas de que una quota quedi sense abonar es

salut i presentar-la juntament amb un informe mèdic

reclamarà al TL signant el seu import més les

o al·lergològic segons el cas) i/o culturals (prenent com

despeses derivades de la seva devolució.

a referència les restriccions alimentàries de les

En cas d’acumular DUES QUOTES sense pagar, es

principals religions i més comunes).

reclamarà de la mateixa manera. En un termini màxim

El preu del menú adaptat pot variar sensiblement.

de DEU DIES s’haurà d’haver liquidat aquest deute

El TL podrà sol·licitar una adaptació del menú puntual

pendent. Si després d’aquest termini el deute no ha

en cas de malaltia aguda (mal de panxa, etc.)

quedat cancel·lat l’empresa es reserva el dret de

L’USUARI podrà fer ús del servei de menjador en els

RECLAMAR EL DEUTE PER LA VIA JURÍDICA. Així mateix

dies sol·licitats mitjançant aquesta fitxa i caldrà que el

es procedirà a donar de baixa automàticament

TL avisi l’empresa o responsable del servei dins el

l’USUARI, no tenint aquest la possibilitat de tornar a

termini establert a cada centre per cancel·lar algun

accedir al servei fins que no es resolgui el deute a

dels dies o ampliar-ne d’altres, ja sigui de manera

favor de l’empresa.

permanent o puntual.

Si el TL realitza el pagament de les quotes del servei

El TL podrà donar de baixa l’USUARI avisant de

de menjador amb el suport d’un ajut econòmic

manera escrita a l’Escola amb el termini de temps

administratiu (BECA) que assumeixi de manera total o

necessari perquè tots els responsables del servei

parcial el cost del servei, caldrà que ho faci saber a

puguin

l’empresa perquè aquesta ajusti les quotes a les

prendre

les

mesures

pertinents

(llistes,

cobraments, grups, etc.)

partides corresponents. El TL es responsabilitzarà

Durant la durada del servei de menjador l’USUARI

d’avisar l’empresa d’aquesta situació i dels canvis que

gaudirà d’un servei d’alimentació i tutoritzat així com

en relació se n’hi puguin produir.

d’un conjunt d’activitats organitzades amb finalitat

Si l’accés al servei es fa de manera eventual –

lúdic – educativa.

esporàdica, caldrà igualment estar al corrent de

La normativa aplicable a l’USUARI en ell menjador

pagament de qualsevol de les quotes per

escolar serà la que es desprèn del document NOF

realitzats per l’empresa.

(normes d’organització i funcionament del centre).

La vigència de la plaça de menjador de l’USUARI i les

L’empresa informarà el TL, en els terminis establerts

condicions d’ús del servei i dades facilitades es

per contracte amb el centre, al voltant de les

renovaran automàticament amb cada canvi de curs

evolucions de l’USUARI en matèria d’alimentació i

escolar, raó per la qual caldrà sol·licitar una baixa

relació i convivència.

formal del servei si és aquesta la voluntat del TL.

L’empresa informarà puntualment el TL de les

La signatura d’aquest document implica l’acceptació

emergències i situacions de risc que es puguin produir

de totes aquestes condicions i les conseqüències que

en relació amb l’USUARI.

del seu

El preu total del servei de menjador és la suma de tots

incompliment es puguin derivar.

serveis

Condicions d’ús del servei de menjador
La signatura d'aquest document esdevé la sol·licitud

protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de

de l’adaptació del menú en el servei de menjador de

11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat

l’escola, sempre que estigui degudament emplenada i

necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua,

lliurada a temps i a qui correspongui. El/la tutor/a legal

tractament o accés no autoritzat per part de tercers

(en endavant TL) certifica la veracitat de les dades

que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a

exposades en aquest document.

les quals han estat sol·licitats a l'Usuari. Les dades de

La validesa d’aquesta sol·licitud resta subjecta a

caràcter personal objecte del tractament automatitzat

l’aportació

document

només podran ser cedits, segons consta en l'article 11

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE

de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al

prèvia

o

FORMULARI PER A LA

conjunta

del

MENJADOR.

compliment de fins directament relacionades amb les

A aquestes dades podran tenir accés el TL (per fer-ne

funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el

les modificacions pertinents) i els responsables del

previ consentiment de l'afectat.

servei (amb el compromís de fer-ne un ús correcte i en

És

benefici del/ de la nen/a (en endavant L’USUARI). De

documentació oficial que pugui certificar la veracitat

conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de

de les dades presentades així com les orientacions

desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal

necessàries

(LOPD),

específiques de l’USUARI.

les

dades

subministrades

per

l'Usuari

imprescindible

per

lliurar

poder

qualsevol

atendre

les

tipus

de

necessitats

quedaran incorporats en un fitxer automatitzat, el

És responsabilitat del TL informar de qualsevol canvi

qual serà processat exclusivament per a la finalitat

en relació a les dades trameses mitjançant aquest

descrita.

document,

Aquests

es

recolliran

a

través

dels

així

com

la

qualsevol

informació

solament

susceptible de ser rellevant per a l’adaptació del menú

contindran els camps imprescindibles per a poder

de l’USUARI o altres aspectes en quant a l’atenció

prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de

educativa.

mecanismes

corresponents,

els

quals

caràcter personal seran tractats amb el grau de

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA SOL·LICITUD DE PLAÇA AL SERVEI DE MENAJDOR
FOTOGRAFIA
CERTFICICAT MÈDIC
CERTIFICAT AL·LERGÒLEG
RECEPTA MÈDICA
PRESCRIPCIÓ MÈDICA
CÒPIA TARGETA SANITÀRIA
CÒPIA NIF ALUMNE
Nom de la Mare/Pare/Tutor/a

Signatura del/la Titular del compte

NIF/NIE/Passaport

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 incorporats
en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es
recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals solament contindran els camps
imprescindibles per a poder prestar el servei requerit per l'Usuari. Les dades de caràcter personal
seran tractats amb el grau de protecció adequat, segons el Reial decret 994/1999 de 11 de juny,

prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar per a finalitats distintes per a les quals
han estat sol·licitats a l'Usuari. Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat
només podran ser cedits, segons consta en l'article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, per al compliment de fins directament relacionades amb les funcions legítimes del cedent
i del cessionari amb el previ consentiment de l'afectat.

