
 
 

Signatura mare / pare / tutor legal  Cardedeu a data _______de________de 2017/18 

 FULL D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA DOLORS GRANÉS CURS 2017-2018 

  Alta inicial  Renovació   Canvi de modalitat 
INFORMACIÓ DEL NEN/A 

Nom i cognoms:       

Curs que iniciarà:       Edat:       Telèfon:       Mòbil:       

Adreça:       

Població:       Codi Postal:       

Nom mares / pares / tutors:       

Correu electrònic:       Altres dades de contacte:       

AUTORITZACIÓ MATERNA / PATERNA / TUTOR LEGAL 

En/Na ___________________________________________________________ amb DNI núm. _________________________  

com a  Mare Pare Tutor/a autoritza en/na ________________________________________________________________ 

a assistir al servei de menjador de l’ESCOLA Dolors Granés en les condicions establertes pel servei a partir de: 

Inici del curs    La data: ___________________________ 

MODALITAT DE MENJADOR A INSCRIURE’S 
 

Marcar amb una creu X la modalitat desitjada. En la modalitat de fix discontinu marcar amb una creu X els dies de la setmana en què 

el nen/a es quedarà a dinar, tant sigui 1 dia, 2, 3 o 4 dies, sempre hauran de ser els mateixos per considerar-los fixos discontinus. En 

cas de voler menú sense carn, marcar la casella corresponent. En cas de renúncia al pícnic, el dia d’excursió es retornarà la part del 

corresponent al menjar com si fos una absència. 

Fix g  Esporàdic g 
 

Renuncio al pícnic g 

Fix discontinu Dll  Dm  Dc Dj  Dv 

 Menú sense carn 

(ovo+làctic+peix) 
g 

 

 

REQUERIMENTS ALIMENTARIS ESPECÍFICS 

Al·lèrgies (*)  Si Indicar: 

Intoleràncies (*)  Si Indicar: 

Altres  Si Indicar: 

Medicacions habituals (*) (**)  Si Indicar: 

(*) Cal certificat mèdic oficial vigent o informe mèdic amb l’escrit “CERTIFICO que a data...” i la carta de responsabilitat signada que us facilitarà Casolem 

(**) Adjuntar autorització expressa si s’ha de subministrar algun medicament 

Observacions: 

                

 
 

AUTORITZACIÓ A L’ÚS DE FOTOGRAFIES I IMATGES DE L’ALUMNE 

 Si   No 

L’autorització a l’ús de fotografies i imatges respectuoses de l’alumne per part de Casolem SL comprèn l’ús d’aquestes per a fins vinculats a l’activitat 

escolar, inclòs el servei de migdia, i a la informació i promoció d’aquestes activitats incloent la publicació de la Web pública de Casolem SL. En cap cas 

Casolem SL proporcionarà noms d’alumnes ni cap tipus d’informació particular. 

DADES BANCÀRIES 

NÚMERO DE COMPTE (No cal pels inscrits en modalitat Esporàdic) 

IBAN  Banc  Oficina  Número de compte 
                           

 

 

Entitat:       Població:       

Nom del titular:       
 

Els rebuts retornats sense causa justificada poden ser motiu de baixa en el servei de menjador. La comissió de despeses per 
devolució de rebut bancari és del 5%. 



 
 

Signatura mare / pare / tutor legal  Cardedeu a data _______de________de 2017/18 

 
QUADRE DE PREUS 

 
Els preus acordats es basen en un preu/dia per l’alumnat inscrit al servei en modalitat fixa (5 dies a la setmana) d’un import de 6.20€. Els 

preus acordats s’expressen en quotes mensuals fixes en diferents modalitats, tiquets individuals per a dies esporàdics.  

Les quotes mensuals de menjador es paguen per anticipat a mes vista i estan prorratejades, és a dir, el total de la suma del cost de les 

quotes mensuals està distribuït pels deu mesos escolars (8 mesos amb una quota i setembre i juny amb una altra), amb la finalitat 

d’igualar les quotes de cada mes i que no hi hagi un mes amb un cost molt elevat i un altre mes amb un cost molt baix. És per això que 

un mes com desembre, que hi ha vacances, costa el mateix que un altre que té quatre o cinc setmanes.  

A tots els usuaris es posarà a la seva disposició la normativa que regula el servei on es detallen tots els procediments a complir per part 

de l’inscrit amb aquest formulari. L’IVA està inclòs en el preu. 

 

Fórmula fixes diaris 5 dies a la setmana 

Quota mensual (d’octubre a maig) 8 quotes de 121 €  

Quota mensual setembre 60 €  

Quota mensual juny ** 76 €  

Fórmula fixes discontinus 4 dies a la setmana (sempre els mateixos dies) * 

Quota mensual (d’octubre a maig) 8 quotes de 100 € 

Quota mensual setembre 50 € 

Quota mensual juny ** 64 € 

Fórmula fixes discontinus 3 dies a la setmana (sempre els mateixos dies) * 

Quota mensual (d’octubre a maig) 8 quotes de 77 € 

Quota mensual setembre 40 € 

Quota mensual juny ** 51 € 

Servei esporàdic 

Tiquets d’un dia 7,65 € 

* Per a les fórmules de fixes de 3 i 4 dies es podran fer canvis de dia puntuals dins la mateixa setmana, al mateix preu dia més un 
suplement de 0,20 € per despeses de gestió. També es podran demanar dies addicionals puntuals per un preu de 6,95 €/dia. El preu 
suplementari es repercutirà en la quota mensual del mes següent. En cas d’absència avisada, es descomptaran 3,30 € per dia d'absència 
a partir del 3r dia d’absència consecutiu (els dos primers no es descomptaran). En cas de falta (absència no avisada) no es descomptarà 
cap import. 
** Segons calendari escolar municipal, aquest curs té més dies lectius que l’anterior 2016-2017 i és per això que la quota de juny és 
superior a la del passat curs 

 
Dades de contacte: 

Coordinadora del servei: Eva, eva@casolem.cat, 673737067 

Administració:   Vanesa, administracio@casolem.cat, 670 339 117 

Coordinació pedagògica: Cristina, cristina@casolem.cat, 607028735 

Marta, marta@casolem.cat, 608 585 476 

Direcció:   Emma, casolem@casolem.cat, 627 458 363 

Podeu fer-ne el lliurament a la coordinadora del servei, a la secretaria de l’escola, signada i escanejada a 

administracio@casolem.cat o a la bústia de Casolem al c/ Pere Mercader 65, despatx 7 Centre CBC, 08440 Cardedeu 

 

En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa en coneixement del client 

que les seves dades personals així com les del menor que representen es troben sotmeses a tractament informàtic i són recollides en un fitxer propi de 

dades automatitzades, que l’ empresa gestiona directament i manifesta el compromís de discreció i confidencialitat sobre les mencionades dades, respecte 

de les quals es compromet en tot cas a respectar i facilitar al client l’ exercici dels seus drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició, informant-li de la 

seva voluntat expressa a través d’un escrit dirigit al domicili social de la mercantil Casolem, SL. 
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