
 

Fitxa d’inscripció al menjador  

IES 4 Cantons 

Curs 2015 – 2016 
 

 

NOM:___________________  COGNOMS:_________________________________ 

EDAT:_______CURS:_________ 

És al.lèrgic a algun aliment?............. Quin?.............................................................. 

 
 

 ES QUEDARÀ AL MENJADOR DE FORMA FIXA:      SÍ        NO 
 

INDICAR QUINS DIES UTILITZAREU EL SERVEI DE MENJADOR : 

 Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres   Tots 

 

Telèfons de contacte: 

Nom  Parentiu Telèfon Mail 

    

    

 

Ordre de Domiciliació de Càrrec Directe Sepa Core 
 

NOM DEL TITULAR:__________________________________________________________________________ 

 

Número de Compte IBAN 

                        

 
Codi SWIFT /BIC 
 
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza Servei D’Apats s.l, el creditor, a enviar instruccions a l’entitat del 

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

 
Autorització 

 
En/na_______________________________________________________ambDNI____________________com a pare, mare, tutor/a. 
Autoritzo al meu fill/a,  tutelat/da _____________________________________________________  a ser usuari fix del servei de 

menjador de l’escola _______________________________ gestionat per l’empresa AlimentArt, així com a prendre qualsevol decisió 
medicoquirúrgica, en cas de necessitat, sota la direcció facultativa pertinent.  
En el cas que el protocol de trucades establert per l’escola no es rebi resposta, o es valori que el temps d’arribada del familiar pot suposar un 

risc per la salut de l’infant autoritzo també a efectuar un trasllat al centre de salut necessari.  

 SÍ        NO faig extensiva aquesta autorització, en cas que durant l’activitat, s’enregistrin imatges de l’usuari. Renuncio als drets sobre 

la imatge i els atorgo a l’empresa  per a poder ser utilitzada en qualsevol mitjà de difusió audiovisual propi.  
En compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li indiquem que les dades 

personals que vostè ens facilita de manera voluntària, seran incorporades a la base de dades de la nostra empresa. 
 
Perquè  així consti signo a ___________________, ____ de _________________de 20___ 

 
 

CAL ENTREGAR AQUESTA FITXA DEGUDAMENT EMPLENADA.  

RECORDEU QUE LES FALTES D’ASSITÈNCIA S’HAN D’AVISAR DIRECTAMENT AL 

MENJADOR : 607 431 574 (Mª Angeles) 
 

 

Signatura de conformitat (pare, mare, tutor) :.......................................................



 

 

 

SERVEI DE MENJADOR IES QUATRE CANTONS 2015/16                 

 

Benvolgudes famílies,        

L’Institut compta amb cuina i cuinera pròpies i tot el menú es cuina en les nostres 

instal·lacions. L’empresa que gestiona el menjador és Aliment Art. 

Estem treballant per inaugurar aquest any el servei de cantina d’esmorzars perquè els i 

les alumnes que vulguin hi puguin anar a esmorzar. En breu rebreu més informació. 

QUÈ MENGEN AVUI? 

Els menús els trobareu penjats al  bloc de l’afa: afa.4cantons.cat i al vestíbul del Centre. 

PREU SERVEI MENJADOR 

 

El preu per als alumnes fixos és de 6,20€/dia. Fixos (1,2,3, 4 o 5 dies/setmana) de forma 

habitual. 

 

El preu per als  alumnes esporàdics és de 6,80€/dia. L’alumne s’ha d’adreçar a la cuinera 

a l’hora del pati i abonar el tiquet d’esporàdic en efectiu. 

 

FALTES D’ASSISTÈNCIA       Sra. Mª Ángeles cuinera:  607 431 574    

 

El mateix alumne ho pot fer si és a l’Institut i no s’ha de quedar: ha d'avisar el dia abans o 

el mateix dia a l'hora del pati (entre les 11:15 i 11:45h del matí) a la cuinera. 

 

Trucant a la sra. Mª Ángeles (cuinera) de 9:15 a 10h si l’alumne no ve a l’Institut. 

 

Anul.lacions puntuals del servei fix: es considera un dia anul·lat quan s’ha avisat abans de 

les 11:45h del matí del mateix dia. En cas de no avisar es cobrarà el dia normal com si  

l’alumne hagués fes ús del servei. 

 

Si l’alumne ha de marxar abans que finalitzi l’horari de menjador (de 13:45h a 15:15h), és 

imprescindible que entregui l’autorització degudament signada a la coordinadora de 

l’Institut. 

 

GESTIÓ DE REBUTS 

 

Els rebuts de menjador es carregaran als vostres comptes sempre a mes vençut, en els 

cinc primers dies del mes següent. 

 

Per consultar qualsevol tema sobre la gestió dels rebuts i qualsevol incidència de 

menjador podeu contactar amb l’empresa a través del següent correu: 

nuriacastella@alimentart.com  

http://afa.4cantons.cat/
mailto:nuriacastella@alimentart.com

