
 

 

INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR.  JULIOL 2022 
 

Horari menjador  
13 a 15’30 h 

1 dia 
8€ 

1 setmana 
38,50€ 

Tot el mes 
154€ (7,70€/dia) 
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Setmana del 4 al 8 de juliol   38,50€ 

Setmana del 11 al 15 de juliol   38,50€ 

Setmana del 18 al 22 de juliol   38,50€ 

Setmana del 25 al 29 de juliol     38,50€ 

  Tot el mes de juliol   154€ 

 

Dies solts (indicar quins)   

 
SISTEMA DE PAGAMENT: 
 

Per a formalitzar la inscripció al Servei de Menjador caldrà fer efectiu el pagament de la quantitat total 

del període triat abans del dia 17 de juny mitjançant transferència bancària o caixer al número de 

compte facilitat a continuació i aportar justificant de pagament amb la present documentació al correu 

menjadorplaton@gmail.com o bé al menjador de l’Escola Francesc Platón els dies 13 al 17 de juny de 

9 a 15:30 hores. No es validarà cap inscripció sense pagament previ. Un cop iniciat el període de Casal 

d’Estiu/ Escola Esportiva no es retornarà cap import del pagament efectuat. 

 

C/C   EMÍLIA MOLINA SÁNCHEZ                IBAN  ES32 

2 1 0 0  3 1 4 3  8 8  2 2 0 0 2 1 8 9 3 7 

 

DADES PERSONALS DEL NEN/A: 
 

Nom: ......................................  Cognoms: ................................................................................ 

Data de naixement: ........................ Curs:  ............  Escola ..................................................... 

Adreça ........................................................................................................................................ 

Nom pares o tutors ...................................................................................................................... 

Telèfon 1   ......................................................... Telèfon 2   ........................................................ 

Inscrit a Casal d’Estiu (Escola F. Platón)            Inscrit a Escola Esportiva (Pavelló)  

Inscrit a altra activitat            Quina? ............................................................................ 

Pateix alguna malaltia/ discapacitat que requereixi alguna atenció especial?   Quina? 

...................................................................................................................................................... 

Té al·lèrgia a alguna cosa, aliment, medicament o necessita alguna dieta especial? Quina? 

......................................................................................................................................................  

Qui vindrà a recollir al nen habitualment? .................................................................................... 

 

Signatura: 

 
D'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l' 

article 18 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres 

dades de caràcter personal s'incorporaran al fitxer del Servei de Menjador, del que és responsable Emilia Molina i 

seran objecte de tractament per gestionar les diferents activitats de prestació del servei; no seran cedides   a 

persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

mailto:menjadorplaton@gmail.com


 
 

 

CRITERIS GENERALS DEL SERVEI DE MENJADOR 
 

• Els infants que hagin de seguir alguna dieta específica per qualsevol causa 

ho hauran de comunicar per escrit, sempre amb justificant o informe mèdic 

(al·lèrgies, malalties, intoleràncies, etc.) previ a l’inici de l’activitat. 

 
• Serà  imprescindible  una  autorització  escrita  i  signada  pels  pares  per  

a subministrar qualsevol tipus de medicament als nens, ja que la normativa 

legal prohibeix als monitors fer-ho sense aquest requisit. Un adult haurà de 

portar el medicament al servei i mai ho durà el propi menor personalment. 

 
• Us preguem que considereu informar al Servei de Menjador sobre qualsevol 

aspecte de salut físic o psicològic que afecti al nen/a per tal de facilitar al 

màxim la seva integració dins el grup. Penseu que el menor canviarà molt la 

seva rutina habitual i els educadors de menjador, com a adults de referència, 

han d’estar al cas de tots els detalls que puguin fer més còmoda aquesta fase 

als infants. 
 

 

• Els dies de sortida de tota la jornada amb l’Escola Esportiva, Casal d’Estiu 

o altra activitat, el Servei proporcionarà el pícnic per a l’hora de dinar 

consistent en dos entrepans, dues ampolletes d’aigua i una peça de fruita. 

Les famílies se n’encarregaran de passar a recollir-lo a les instal·lacions del 

menjador de l’Escola Francesc Platón a partir de les 8:45. El menjador 

facilitarà els pícnics als nens usuaris de l’Acollida matinal directament. 
 

 

• S’haurà de comunicar qui vindrà a buscar al nen i informar amb antelació 

o per escrit qualsevol canvi en aquest aspecte. Si us plau, no agafeu el nen/a 

abans d’assegurar-vos que el monitor us ha vist i reconegut. 

 

• Els monitors del menjador aniran a recollir als nens de l’Escola Esportiva al 

Pavelló Municipal per tal d’anar al menjador caminant. Per això, és 

imprescindible que els nens i nenes de l’Escola Esportiva tornin signada junt 

amb el full d’inscripció l’autorització per a marxar amb els monitors. 

 

• Els usuaris dels cursos superiors que marxin sols a casa a les 15:30 hauran 

de tornar signada l’autorització per a tal fi ja siguin de l’Escola Esportiva com 

del Casal d’Estiu o qualsevol altra activitat. 

 

• Els nens de P3, P4 i P5 sortiran per la porta del carrer Salvador Espriu. La 

resta de nens sortirà per la porta principal de l’Escola. En ambdós casos 

obrirem les portes a les 15:15. Us preguem que respecteu l’horari per tal de 

no interferir en el funcionament del servei. 
 

 

• Per parlar amb la persona responsable del Servei s’haurà de venir al Centre 

a les 9 del matí, o bé via telefònica. L’horari d’atenció telefònica serà de 8 a 

17. 
 

 

•     Telèfon de contacte: 622088060( Emília Molina ) 
 
 
 
 



 
 
 

AUTORITZACIÓ PER AL TRASLLAT FINS L’ESCOLA  

Només per als usuaris de l’Escola Esportiva d’Estiu 

 

Jo, _____________________________ com a pare, mare o tutor legal del nen 

_____________________________  del curs ________ autoritzo als monitors del 

menjador de l’empresa “Emília Molina” a recollir en el meu nom al nen al Pavelló 

Esportiu Municipal i a acompanyar-lo caminant fins a les instal·lacions de l’Escola 

Francesc Platón i Sartí d’Abrera durant el període de l’Escola Esportiva d’Estiu. 

Signatura i DNI, 

 

Abrera, juliol de 2022 

 

 

 

AUTORITZACIÓ PER A MARXAR SOL  

 

Només per als usuaris de l’Escola Esportiva, Casal d’Estiu o qualsevol altra 

activitat que marxin sols a les 15:30 

 

Jo, _____________________________ com a pare, mare o tutor legal del nen 

_____________________________  del curs ________ autoritzo als monitors del 

menjador de l’empresa “Emília Molina” a deixar marxar pel seu compte al meu fill/a 

de les instal·lacions de l’escola Francesc Platón i Sartí a les 15:30 durant el període 

d’Escola Esportiva, Casal d’Estiu o altres. 

Signatura i  DNI, 

 

 

Abrera, juliol de 2022 


