SERVEI DE MENJADOR DURANT
EL CURS 2021‐2022

L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA SANT MARC DE CALLDETENES, en
endavant AFA, tal i com es va acordar a l’assemblea extraordinària del dia 15 de juny de 2021,
començarà a gestionar directament el servei de menjador a partir del pròxim mes de setembre
de 2021.
També gestionarem el servei d’acollida dels matins, de 7:30 a 9 hores, amb els mateixos
monitors que donen servei al migdia, i oferim de nou el servei acollida a les tardes, de 16:30 a
18 hores, sempre que hi hagi un mínim de 10 alumnes inscrits de manera fixa.
Per tan a partir de setembre serà l’AFA qui girarà rebut a les famílies a l’inici de cada mes
per l’import que correspongui. Per la qual cosa preguem torneu omplert els fulls d’inscripcions
dels serveis que fareu ús, juntament amb l’ordre de domiciliació SEPA, les corresponents
autoritzacions i l’autorització corresponents a la protecció de dades personals al correu
santmarcmenjador@gmail.com abans del 31 de Juliol.

PREUS SERVEI MENJADOR
Marqueu amb una X l’opció que s’escau a la vostra situació al full d’inscripció. En tots el
casos es girarà un rebut durant els primers dies de cada mes, on es cobrarà el servei del mes
anterior. Haureu d’omplir el FULL D’INSCRIPCIÓ, LES AUTORITZACIONS i l’ORDRE DE
DOMICILIACIÓ SEPA que consta al final del present document, on afegir les vostres dades
bancàries, i enviar‐ho tot al correu electrònic santmarcmenjador@gmail.com abans del 31 de
juliol de 2021, per tal d’organitzar els grups i monitoratge. Es prega omplir un full d’inscripció
per cada alumne. En cas que hi hagi algun rebut retornat de les quotes de menjador, la família
es farà càrrec de la despesa de la comissió bancària.





Usuari fixe. El preu del menú és de 6,20€ al dia. Es cobrarà la quota en funció dels dies
lectius de cada mes. Es girarà el rebut a l’inici de cada mes, variant l’import cada mes.
Usuari esporàdic. El preu del menú és de 6,80€ al dia. En cas de quedar‐se més de 10
dies durant un mes, es cobrarà 6,20€ per dia, com els usuaris fixes. Es girarà rebut amb
l’import resultant, variant cada mes. Si es fa servir el servei un dia esporàdicament
també es podrà pagar l’import exacte al despatx de l’AFA, situat al costat de
Consergeria, el mateix dia que es facin ús del servei de menjador.
Usuari becat. Indicar si us han concedit l’ajuda individual pel servei de menjador i
estudiarem cas per cas l’import restant a pagar cada mes, depenent del tant per cent de
la beca concedida. Es girarà rebut a l’inici de cada mes en cas de beques parcials.

HORARIS DE MENJADOR
Els alumnes de P3, P4 i P5 comencen a dinar a les 12:15 hores. Una vegada hagin acabat
de dinar, els alumnes de P3 que ho necessitin podran anar a fer la migdiada a la seva aula. Si
l’infant necessita alguna cosa especial per dormir (bolquers, xumet, peluix, ...) caldrà portar‐ho
de casa. Si no fan migdiada, sortiran el pati de l’escola o aniran a les aules a realitzar activitats
dirigides pels monitors.
Els alumnes de primer, segon i tercer a les 12:30 hores surten al pati de l’escola, fins
l’hora d’anar al menjador. Entren al menjador a les 13:10 hores, aproximadament, i un cop han
acabat de dinar, surten de l’escola per anar a la zona esportiva municipal per la zona de vianant.
Els alumnes de quart, cinquè i sisè surten de l’escola a les 12:30 hores per anar a la zona
esportiva municipal, on podran fer activitats dirigides i/o lloc lliure. A les 14 hores van al
menjador de l’escola per la zona de vianants. Si acaben de dinar abans de les 15 hores, resten al
pati de l’escola esperant sigui hora d’anar a les classes.

ALUMNAT AMB AL.LERGIES, INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES O DIETES ESPECIALS
Els infants amb al∙lèrgies o intoleràncies alimentàries, diagnosticades per especialistes,
hauran d’acreditar mitjançant certificat mèdic la impossibilitat d’ingerir determinats aliments
que perjudiquin a la seva salut. Preguem ens feu arribar el certificat o informe mèdic junt el full
d’inscripció i l’ordre de domiciliació bancària per tal comunicar‐ho al personal de cuina i fer un
menú especial a les necessitats de vostre fill/a.
També preguem ens comuniqueu si fan dieta segons tradicions o creences que puguin
necessitar una alimentació diferent.
En cas de necessitar una dieta puntual es comunicarà a través de l’agenda amb al tutor
o tutora del grup o a través del telèfon de comunicació amb el servei de menjador de l’AFA, que
es comunicarà mes endavant.

PREUS SERVEI ACOLLIDA
Marqueu amb una X l’opció que s’escau a la vostra situació al full d’inscripció. En tots el
casos es girarà un rebut durant els primers dies de cada mes, on es cobrarà el servei del mes
anterior. Haureu d’omplir el FULL D’INSCRIPCIÓ i l’ORDRE DE DOMICILIACIÓ SEPA que consta al
final del present document, on afegir les vostres dades bancàries, i enviar‐ho tot al correu
electrònic santmarcmenjador@gmail.com abans del 31 de juliol de 2021, per tal d’organitzar els
grups i monitoratge. Es prega omplir un full d’inscripció per cada alumne. En cas que hi hagi
algun rebut retornat de les quotes d’acollida, la família es farà càrrec de la despesa de la comissió
bancària.

ACOLLIDA MATÍ
L’horari de l’acollida matinal serà de 7:30 a 9 hores.




Tot l’horari 35 € mensuals
A partir de 8:15 hores 18 € mensuals
Dies esporàdics 2 €/dia

ACOLLIDA TARDA
L’horari de l’acollida a les tardes serà de 16:30 a 18 hores.



Tots els dies de la setmana 35 € mensuals
Dies esporàdics 2 €/dia

Engeguem aquest projecte de gestió del menjador i servei acollida amb moltes ganes de
millorar en tot el que ens sigui possible i continuar donant el millor servei als nostres infants.
Desitgem que totes les famílies passeu un bon estiu. Ens veiem al setembre!
CALLDETENES, 16 DE JULIOL DE 2021.

FULL INSCRIPCIÓ SERVEI DE MENJADOR
CURS 2021‐2022
Jo ………………………………………………………………………………………………………., amb DNI ........................
autoritzo al meu fill/a………………………………………………………………………………….................................
a fer us del servei de menjador durant el 2021‐2022, on cursarà ..........., en la següent modalitat
(MARCAR AMB UNA X):
USUARI FIXE
USUARI ESPORÀDIC
USUARI BECAT
En cas de fer un ús esporàdic del servei de menjador, indicar amb una X si algun dia de la setmana
es quedarà de manera fixa:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Telèfons de contacte durant el migdia
NOM

TELF.

NOM

TELF.

Pels alumnes de P3, indicar amb una X si fan migdiada o no després de dinar:

SI
NO

AVÍS IMPORTANT
Pateix alguna al∙lèrgia o intolerància?

SI
NO

A què? _______________________________________________________________________
Mesures que cal prendre en cas de reacció al∙lèrgia __________________________________
_____________________________________________________________________________
*Portar certificat mèdic

Segueix una dieta diferent?

SI
NO

Signatura del pare, mare o tutor legal:

Quin tipus de dieta? _______________________
_________________________________________

Data i lloc:

Autorització subministrament medicaments
Jo ........................................................................................................., amb DNI ..........................
autoritzo el subministrament de medicaments en l’horari no lectiu del migdia al meu fill/a
.................................................................................., per la qual cosa facilitaré una autorització
signada i la recepta mèdica el dia que sigui necessari al tutor de l’alumne, que farà arribar al
responsable del servei de menjador.
Signatura del pare, mare o tutor:

Autorització sortida del recinte escolar
Jo ............................................................................................................., amb DNI ......................
autoritzo al meu fill/a .......................................................................................... a sortir del
recinte escolar per anar a la ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL a l’hora d’esbarjo durant el servei de
menjador el curs 2021‐2022, amb la supervisió dels monitors.
Signatura del pare, mare o tutor:

Autorització menjar per sortides de tot el dia
El dia que hi ha sortida fora de l’escola durant tot el dia, el servei de menjador ofereix la
possibilitat de preparar el dinar als alumnes que es queden habitualment. Cal portar una
carmanyola el dia abans de la sortida, degudament marcada amb el nom de l’infant.
Jo .........................................................................................................., amb DNI ......................
autoritzo al servei de menjador a preparar el dinar per al meu fill/a el dia que hi hagi sortida
fora de l’escola. Nom alumne i curs ............................................................................................
En cas negatiu, no cal signar la present autorització i s’entén que l’alumne portarà el dinar de
casa.

Signatura del pare, mare o tutor:

Ordre de domiciliació de càrrec directa SEPA
Referència de l’ordre de domiciliació
Nom del creditor
C.I.F

Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola
Sant Marc de Calldetenes (AFA)
G 60.895.992

Adreça

Carrer Joan Fuster s/n

Codi postal – Població ‐ Província

08506 ‐ Calldetenes ‐ Barcelona

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per
carregar al seu compte, i a l’entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus
drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en el termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa.
La sol∙licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu
obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

A complimentat pel deutor (alumne)
Nom del deutor (alumne)
D.N.I.
Adreça
Codi postal – Població ‐ Província

Swift BIC
Pot contenir 8 o 11 dígits

IBAN
E S
Consta de 24 dígits i comença per ES

TIPUS DE PAGAMENT:

PAGAMENT RECURRENT

x

PAGAMENT ÚNIC

CONCEPTE: QUOTA MENJADOR ESCOLAR
Data i lloc de firma
Firma autoritzada del deutor (pare, mare o
tutor de l’alumne)

Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. Un cop signada aquesta ordre de domiciliació ha de ser enviada
al creditor per a la seva custòdia.

FULL INSCRIPCIÓ SERVEI D’ACOLLIDA CURS 2021‐2022
INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL
Jo…………………………….......................................................................amb DNI..........................................i
com a.............................................inscric a ………………………………………….................................................
que farà ..................durant el curs al 2021‐2022 al servei acollida de matinal.

INSCRIPCIÓ AL SERVEI D’ACOLLIDA TARDA
Jo…………………………….......................................................................amb DNI..........................................i
com a.............................................inscric a ………………………………………….................................................
que farà ..................durant el curs al 2021‐2022 al servei acollida de tardes.

DIES
(anotar sí o no)

ACOLLIDA MATINAL – Anotar horari, mes o menys
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

DIES
(anotar sí o no)

ACOLLIDA TARDES – Anotar horari, mes o menys
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

Signatura del pare, mare o tutor legal:

Data i lloc:

Ordre de domiciliació de càrrec directa SEPA
Referència de l’ordre de domiciliació
Nom del creditor
C.I.F

Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola
Sant Marc de Calldetenes (AFA)
G 60.895.992

Adreça

Carrer Joan Fuster s/n

Codi postal – Població ‐ Província

08506 ‐ Calldetenes ‐ Barcelona

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per
carregar al seu compte, i a l’entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus
drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en el termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa.
La sol∙licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu
obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

A complimentat pel deutor (alumne)
Nom del deutor (alumne)
D.N.I.
Adreça
Codi postal – Població ‐ Província

Swift BIC
Pot contenir 8 o 11 dígits

IBAN
E S
Consta de 24 dígits i comença per ES

TIPUS DE PAGAMENT:

PAGAMENT RECURRENT

x

PAGAMENT ÚNIC

CONCEPTE: QUOTA ACOLLIDA AFA
Data i lloc de firma
Firma autoritzada del deutor (pare, mare o
tutor de l’alumne)

Tots els camps han de ser emplenats obligatòriament. Un cop signada aquesta ordre de domiciliació ha de ser enviada
al creditor per a la seva custodia.

INFORMACIÓ EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE
DADES PERSONALS
A.

RESPONSABLE:
 ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA SANT MARC (AFA), NIF G60895992, CARRER
JOAN FUSTER S/N, 08506 CALLDETENES.
 CORREU ELECTRÒNIC: ampasantmarc@gmail.com

B.

FINALITATS:
 Gestió de l'associació.
 Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.
 Interlocució davant les administracions públiques.
 Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador,
llibres de text, activitats extraescolars,...).
 Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar.
 Organitzar activitats formatives i soci‐culturals.
 Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments
organitzats per l'AFA, si l’usuari marca la casella al següent full.
 Creació i gestió de grups de whatsapp com a via de comunicació, si l'usuari marca la casella al
final del full.

C.

LEGITIMACIÓ:
 Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació.
 Consentiment per utilitzar i publicar les imatges.
 Consentiment per a la inclusió en grups de whatsapp.

D.

DESTINATARIS:
 Administració pública.
 Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.
 Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.
 Les dades personals de whatsapp (nom i telèfon) seran públics pels altres integrants del grup.

E.

CONSERVACIÓ DE LES DADES:
 Durant l'acord de permanència a l’AFA o al servei ofert per l’associació.
 Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de
conservar per atendre possibles responsabilitats.
 Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la
finalitat de promoció per la qual es van publicar.

F.

DRETS:
Tot interessat té Dret a sol∙licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat
de les seves dades personals.
 On sol∙licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del responsable.
 En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant
l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).


AUTORITZO L’ÚS IMATGES DEL MENOR A LA PÀGINA WEB, AL FACEBOOK, INSTAGRAM DE
“L’AFA ESCOLA SANT MARC” I ALTRES POSSIBLES XARXES SOCIALS:
[ ] SÍ

[ ] No

AUTORITZO L'ÚS DE LES MEVES DADES PERSONALS PER A LA INCLUSIÓ EN GRUPS DE
WHATSAPP VINCULATS AL SERVEI DE MENJADOR I SERVEI D’ACOLLIDA PER TAL DE REBRE
PUNTUALMENT TOTA LA INFORMACIÓ:
[ ] SÍ

[ ] No

AUTORITZO L’ÚS DE LES MEVES DADES PERSONALS PER A REBRE INFORMACIÓ VINCULADA AL
SERVEI DE MENJADOR I AL SERVEI D’ACOLIDA AL CORREU ELECTRÒNIC PERSONAL:
[ ] SÍ

[ ] No

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/S:
NOM

COGNOM

COGNOM

NOM I COGNOMS DEL PARE, MARE O TUTOR LEGAL:
NOM

COGNOM

COGNOM

CORREU ELECTRÒNIC:

DNI PARE, MARE O TUTOR LEGAL:

TELÈFON MÒVIL per comunicacions:

DATA i SIGNATURA:

