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INTRODUCCIÓ 

 

El servei de menjador funciona de manera integrada amb el  projecte educatiu de 

l’Escola i està gestionat per l’empresa de serveis Educadors 4uatre S.L. 

 

Apostem per un model organitzatiu integral que engloba totes les vessants del servei, 

des de la planificació dels menús i elaboració del menjar al propi centre, fins a l’atenció 

als alumnes, l’educació en hàbits alimentaris i socials i l’organització i gestió del temps 

de lleure.  

 

OBJECTIUS 

 

-  Oferir una dieta equilibrada, tenint com a referent la dieta mediterrània,  que 

proporcioni un àpat de qualitat, tant des del punt de vista dietètic com  higiènic, 

sensorial i educatiu, i que s’adeqüi a les necessitats nutritives i energètiques de l’edat 

escolar.   

 

- Fomentar uns bons hàbits alimentaris en els infants. 

 

- Promoure el respecte mediambiental en la mesura de les nostres possibilitats i en 

sintonia amb l’escola (reciclatge, separació de residus...) 

 

- Afavorir el creixement i el desenvolupament de la persona. 

 

- Potenciar valors com la solidaritat, la confiança, la cooperació, la tolerància i el 

respecte. 

    

- Respectar les normes d’educació cívica i de relació social. 

 

SI VOLEM UTILITZAR EL SERVEI DE MENJADOR 

 

Hem d’omplir el full d’autorització bancària que s’adjunta amb la documentació lliurada 

en fer la matrícula a l’Escola. 

 

Si el volem utilitzar de forma esporàdica caldrà avisar abans de les 10h. 

 

RECURSOS HUMANS 

 

Tot el personal està contractat i va en funció del nombre d’alumnes que utilitzen el 

servei i de les seves necessitats.  

 

Durant el curs 2015/2016  la  previsió de plantilla estarà formada per: 

2 cuineres 

3 ajudants de cuina 

23 monitors/es, de les quals 2 són responsables del servei 

  1 monitor d’escacs 
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MENÚS 

 

La pràctica d’una alimentació correcta i equilibrada, així com l’adquisició d’uns hàbits 

alimentaris saludables que perdurin al llarg de tota la vida, és un tema que té essencial 

importància en l’etapa infantil, ja que des del naixement fins a l’arribada a l’edat adulta, 

es produeix un procés continuat de creixement, no només a nivell físic, sinó també a 

nivell de maduració psicològica, que va acompanyat d’una progressiva socialització del 

nen/a. 

 

L’organització actual de la societat occidental fa que siguin molts els infants que durant 

aquesta etapa de la seva vida fan un àpat diari durant nou mesos a l’any al menjador 

escolar.  

 

Objectiu primordial del menjador escolar és, evidentment, nodrir adequadament els 

nens i nenes que utilitzen el servei, tant a nivell qualitatiu (menús variats i equilibrats, 

matèries primeres de qualitat, usos culinaris variats i saludables, pràctiques d’higiene i 

conservació dels aliments correctes...), com quantitativament (ingestes recomanades 

segons l’edat), però també és de gran importància la nostra funció educativa, la de fer 

comprendre als nens i nenes que una adequada alimentació és essencial per al 

manteniment d’una bona salut i per aconseguir un creixement i desenvolupament 

òptims. 

 

Evidentment, el paper de la família també és fonamental, ja que el menjador escolar 

funciona cinc dies a la setmana durant nou mesos a l’any i aporta únicament una 

ingesta diària, que haurà de ser complementada de forma correcta a casa amb 

l’esmorzar, berenar i sopar si volem aconseguir una nutrició adequada i l’adquisició 

d’uns bons hàbits alimentaris. 

 

Per tant, en la planificació dels menús tenim en compte aspectes nutricionals, 

higiènics, sensorials i educatius, així com la inclusió de tècniques culinàries 

variades, apropiades a l’edat i saludables, promovem la utilització de productes 

frescos de temporada (fruites i hortalisses) i introduïm, en la mesura del possible, 

productes de proximitat i/o de conreu ecològic.  

 

Pel què fa a les ingestes, es considera que els nens i nenes realitzen quatre àpats diaris, 

dels quals el menjador escolar planifica el del migdia, que representa entre un 35% i un 

40% del Valor Calòric Total recomanat (entre 600 i 900 kcal segons el grup d’edat, ja 

que hem de tenir en compte que els usuaris del menjador tenen entre 3 i 12 anys).  

 

La quantitat de les racions s’adapta a l’edat dels infants  segons els gramatges 

orientatius recomanats per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix es 

segueixen les seves orientacions pel què fa a freqüències recomanades de cada tipus 

d’aliment i de les diverses preparacions.  
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Es segueixen unes pautes setmanals que asseguren la presència de tots els grups 

d’aliments en les proporcions i combinacions adequades i  s’elaboren fitxes nutricionals 

de cada plat on consta la seva composició nutricional i distribució energètica. 

La planificació dels menús es fa de forma trimestral i té en compte l’estacionalitat (més 

sopes i estofats els mesos freds, més amanides o plats freds als mesos de calor...), l’ús 

de productes de temporada i inclou propostes gastronòmiques relacionades amb 

aspectes culturals i festius del nostre entorn (fruits secs per Santa Cecília, escudella, 

pollastre amb prunes i torrons per Nadal, crema per Sant Josep etc.). 

 

Aquests menús es fan públics mensualment a la pàgina web de l’Ampa i contenen la 

informació  tant dels components de cada plat com del tipus de preparació culinària 

utilitzada (al forn, estofat, bullit...). 

 

Els nostres menús estan confeccionats i supervisats per professionals formats en 

dietètica i nutrició, segueixen les recomanacions del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya i estan revisats periòdicament, a través de la direcció de 

l’escola, per l’Agència de Protecció de la Salut de la Generalitat. 

 

Dietes Especials: 

 

Els alumnes amb necessitats alimentàries especials (celíacs, intoleràncies, obesitat etc.) 

que puguin ser assumides pel servei i d’acord amb el Departament d’Educació, hauran 

de portar certificat i informe mèdic amb la dieta recomanada. 

 

El menú per als alumnes amb aquestes necessitats s’adaptarà al menú general i es farà, 

en la mesura del possible, el més semblant al menú base, excloent i/o substituint els 

aliments corresponents a cada cas individual. A més a més del menú basal, hi haurà dos 

menús específics per escrit: sense làctics i sense ou. 

 

Les dietes puntuals (astringent o laxant) cal que s’avisin a 1ª hora del matí.  

 

Els alumnes amb dietes especials caldrà que avisin a la cuina abans de 9h a 10h  en cas 

que no hagin d’utilitzar el servei. 
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RELACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR AMB LES FAMÍLIES  

 

Durant el primer trimestre de cada curs, es convoca una reunió informativa del servei, 

en la qual es presenta el personal, s’explica l’organització del servei i les activitats que 

es realitzen i la composició dels menús.  

 

Durant aquest primer trimestre, els alumnes de P3 reben un informe diari de com han 

menjat i descansat. 

 

A banda d’això, tots els/les alumnes reben dos informes escrits sobre hàbits 

nutricionals i d’higiene, hàbits de conducta etc., a finals de gener i al juny, excepte els 

alumnes de P3, que el reben trimestralment. 

 

Es lliurarà  també a totes les famílies el quadre amb la distribució d’espais, temps i 

activitats lúdiques (torns de patis) a través de correu electrònic. 

 

HORARI D’ATENCIÓ 

 

De dilluns a divendres de 9:00h a 10:00h durant el curs escolar. 

Telèfon: 93 581 10 82 

Email: educadors4uatre@gmail.com (si us plau, no utilitzeu per dietes esporàdiques o 

comunicacions de darrera hora) 

 

 

COMISSIÓ MIXTA 

 

Aquesta comissió, delegada del Consell Escolar i formada per dos membres de l’AMPA, 

un o dos de l’Escola i dos d’Educadors 4uatre S.L., s’encarrega de fer el seguiment del 

servei, vetllar per la seva qualitat i recollir i gestionar les propostes i suggeriments de 

les famílies.   

 

mailto:educadors4uatre@gmail.com
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PAGAMENT DEL SERVEI 

 

Alumnes fixes durant tot el curs (de setembre a juny) 

 

El cost del servei de menjador està repartit en deu mensualitats per curs acadèmic,  tant 

pels que es queden cada dia com pels que es queden 4 o 3 dies fixes per setmana, per 

tal que cada mes es pagui el mateix, excepte en la mensualitat de juny on es tenen en 

compte les incidències de tot el curs. 

 

El preu serà el que determini el decret per cada curs escolar. En el curs 2014-2015 el 

preu que estableix el decret ha estat de 6,20€ per dia. 

 

 - Alumnes fixes 5 dies setmana: 6,20€ x 176 dies lectius= 1.091,20€ 

      Quota mensual: 109,12€ 

 - Alumnes fixes 4 dies setmana: 6,20€ x 141 dies       =    874,20€ 

      Quota mensual: 87,42€ 

 - Alumnes fixes 3 dies setmana: 6,20€ x 106 dies            =    657,20€ 

      Quota mensual: 65,72€ 

 - Alumnes esporàdics: 6,80€ per dia 

 

 

Els alumnes amb 3 o 4 dies fixes a la setmana han de concretar quins són aquests 

dies i no els poden anar canviant.  En cas que es quedin algun dia extra, aquest es 

cobrarà com a esporàdic. 

 

Alumnes que utilitzin el servei algun mes (menys de 10 mensualitats per curs) 

 

El cost de cada mes es calcularà segons els dies lectius que tingui.  

 

Les incidències a descomptar són (també pels usuaris de menys de 10 mensualitats):  

  . colònies 

  . excursions sense picnic 

  . malaltia a partir de tres dies consecutius 

  . jornada intensiva (si l’alumne no es queda a dinar) 

  . vaga  sectorial o general sense servei de menjador 

 

Aquests descomptes només tenen en compte estrictament el cost del menjar 

(2,00€/dia) 

 

La forma de pagament és per domiciliació bancària i el rebut es cobrarà a principi de 

cada mes. 

 

Les famílies que utilitzin el servei esporàdicament hauran d’abonar l’import dels menús 

a mes vençut. 

 

En el cas d’impagament d’un rebut no es podrà fer ús del servei. 
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Les famílies amb beques de menjador, hauran d’abonar la part que determina 

l’Administració com a aportació familiar en les mateixes condicions que la resta de 

famílies. 

 

En cas de devolució d’algun rebut  les despeses aniran a càrrec de les famílies. 

 

FUNCIONAMENT DEL MENJADOR 

 

El menjador té capacitat per a 220 alumnes. 

 

La previsió és de 419 usuaris, dels quals 25 tenen beca total o parcial (dades del curs 

2014-2015), 1 personal d’administració i 10 docents, que no dinen al menjador. 

  

Es realitzaran dos torns de menjador i els/les alumnes de P3 dinaran a les seves classes. 

 

P3: 12:30h Dinen a les seves classes (4 monitors/es). El menjar es    

 trasllada en contenidors isotèrmics. 

 

1r Torn: 12:30h entren a dinar P4 i P5 (5 monitors/es + 1 vetlladora ) 

    12:50h entren a dinar 1r, 2n i 3r  (6 monitors/es) 

 

2n  Torn: 14:00h entren a dinar 4t, 5è i 6è (5 monitors/es) 

 

A més a més, hi haurà un monitor de hoquei  i un altre d’escacs a Primària. 

 

Al pati de sorra  hi haurà 2 persones fixes per cobrir la vigilància dels/les alumnes que 

van acabant de dinar mentre esperen la resta del grup per anar al pati o activitat que 

correspongui. 

 

Material Necessari: 

 

Alumnes de P3: - Bata (dimecres i divendres tornarà a casa la bata bruta) 

- Pitet amb goma (cada dia portaran el pitet net de casa i el 

retornaran  brut) 

- Funda de roba pel matalàs (tornarà a casa a final de cada 

trimestre per rentar) 

- Llençol ajustable (tornarà a casa cada 15 dies per rentar) 

 

Els alumnes de P4 i P5 portaran bata a l’hora de dinar. 

 

Excursions: 

El menjador ofereix la possibilitat de fer picnic (entrepans) quan l’escola faci sortides de 

tot el dia. 

 

Caldrà que ompliu la butlleta demanant picnic i la feu arribar 48 hores abans de la data 

de l’excursió. 
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AL MENJADOR 

 

El menjador és un ACTE EDUCATIU integrat dins el projecte pedagògic del centre i, com 

a tal, part fonamental de l’educació del nen/a. Es treballaran i es farà incidència diària 

en els hàbits següents: 

 

Hàbits d’higiene 

 

- Anar al lavabo i rentar-se les mans abans i després de dinar. 

- Utilitzar correctament els coberts 

- Utilitzar el tovalló 

- No jugar amb el menjar 

- Ésser curós a l’hora de dinar 

 

Hàbits alimentaris 

 

- Acabar-se el menjar que hi ha al plat 

- Mastegar bé i amb la boca tancada 

- Menjar de tot 

 

Hàbits socials 

 

- Seure correctament a la cadira 

- No parlar amb la boca plena i mantenir un to de veu moderat 

- Netejar-se la boca abans de beure aigua 

- No aixecar-se de la cadira fins que s’acaba de dinar, ni arrossegant-la 

 

 

Hàbits de comportament 

 

- Compartir les joguines 

- Observar un tracte correcte envers els companys/es i adults 

- Demanar les coses “si us plau” i saber esperar el  torn quan no sigui possible 

atendre immediatament la seva necessitat. 

- Entrar i sortir amb ordre de la classe i la resta d’espais 

- Tenir cura dels objectes personals i col·lectius 
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TEMPS DE LLEURE 

 

Durant el temps de lleure s’ofereixen un ventall  d’activitats i/o de material lúdic i 

esportiu, per tal que cada alumne trobi el què millor s’avingui amb el seu caràcter. 

 

Activitat  fonamental, naturalment, és el joc, i, particularment el joc col·lectiu en les 

seves variants ( jocs tradicionals, jocs d’interior, de carrer... petits torneigs) i els esports 

(lliguetes). 

 

I amb això què pretenem? 

 

El joc i l’esport són una eina per enriquir l’ experiència dels nens i nenes i estimular  les 

diferents aptituds dels infants. 

Valorem  l’esportivitat i la qualitat del joc. 

 

I per tant: 

 - El joc i l’esport com a objecte de plaer i recreació 

 - Establir relacions d’igualtat 

 - Intentar superar-se un mateix 

 - Afavorir el treball en equip 

 - Desenvolupar l’agilitat i coordinació corporal 

 - Respectar i entendre les regles 

 - Acceptar i respectar la diversitat física i psíquica. 

 - Establir estratègies individuals i col·lectives 

 - S’ensenyaran les normes dels jocs, per tal d’afavorir l’autonomia 

 - Aprendre jocs, balls i cançons 

 - Afavorir la coordinació i el ritme 

 - Guanyar a la vergonya 

 - Relacionar-nos amb la resta de participants i fer nous amics/gues 

 

Les activitats que podem fer al migdia estan organitzades al voltant dels patis i espais 

de què disposem a l’escola i segons els horaris de menjador que són el què determina 

els tempos. 

 

Així doncs, podem fer: 

Jocs de pati, futbol, basquet, pitxi, camp mort, mata conills, balls i cançons. 

Aquestes i altres activitats poden ser a proposta del monitor/a o bé per iniciativa dels 

mateixos nens/es. 

Un dia a la setmana es faran jocs de pati organitzats i hoquei i balls els alumnes de 

primària . 

 

 Jocs de pati 

 

A què podem jugar?  

 La bomba   Pilla-pilla 

 Fet i amagar   La sabateta 

 L’aranya   Pica-paret 
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 El rei    Bote 

 Plantats   Els quatre cantons per equips 

 Mocador   Stop 

 Matar conills   Talla-fil, etc 

 

Jocs amb corda: 

- La serp 

- El rellotge 

- La barqueta 

- Al peloton 

- La xerranca 

- Etc. 

 

Què podem ballar? 

- Els esclops d’en Pau 

- Joan petit 

- El Boogie-boogie 

- Les oques 

- Taló punta, 

I tots aquells balls que ens vingui de gust. 

 

I des de 1r fins a 6è: 

- Coreografies amb música a iniciativa dels nens i nenes  

 

Esports i jocs col.lectius amb lliguetes: 

- Pitxi (de 1r a 6è) 

- Futbol (de 1r a 6è) 

- Bàsquet (de 4t a 6è) 

- Camp mort (de 1r a 6è) 

- Hoquei (de 1r a 6è) 

 

On juguem? ELS ESPAIS 

 

Per ballar col·lectivament: 

- Aula de Psicomotricitat, Gimnàs  i patis 

 

Futbol 

- Camp de futbol  

- Camp de futbol pati bosc 

 

Pitxi 

- Darrera porteria de camp de futbol 

- Pati bosc quan estigui practicable 

 

Camp Mort 

- Lateral pista polivalent 
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Bàsquet 

- Pista de bàsquet 

 

Jocs de Pati 

- Pati bosc 

- Camp de futbol 

- Darrera porteria camp de futbol 

- Sorral 

- Rampa 

- Pati sorra 

 

El pati sorra i el porxo són uns espai multi usos on es reuneixen els/les alumnes que van 

acabant de dinar fins que han de marxar al pati que els correspon aquell dia. 

Miscel·lània d’edats i interessos on es practiquen durant uns 30 minuts diferents jocs i 

esports. 

 

Estudi 

 

A partir de 4t, els alumnes poden restar a la classe fins a les 13:00h per tal d’avançar o 

acabar feines que tinguin pendents, tant individuals com col·lectives, a demanda del/a 

mestre i sempre que no interfereixi en el normal funcionament de l’organització 

escolar. 

 

 

Hàbits de Conducta 

 

 - Acceptar les normes del servei 

 - Jugar en grup quan s’ha escollit lliurement fer-ho 

 - Respectar els horaris 

 - Endreçar el material 

 - Sortir amb ordre de les estances 

 - Resoldre conflictes civilitzadament 

 

D’altres consideracions importants: 

 

- No es pot pujar pels murs de la rampa 

- No es pot baixar pel talús del pati de sorra 

- No es pot jugar a futbol a la pista, ni al passadís de davant de l’edifici de 

Primària, ni al porxo de Parvulari. 

- Les aules es podran utilitzar per fer deures, jocs de taula i escoltar música els 

dies pactats o en cas de pluja. 

- Es respectarà el material d’educació física (al gimnàs) i els instruments (a l’aula 

de música) 

- Es deixaran endreçats tots els espais que s’utilitzin 

- No es pot jugar amb la pilota dins dels edificis 
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- S’utilitzarà l’ordinador, l’aula de música o material de classe si el/la mestra hi 

dóna el vist-i-plau 

- No ens podem enfilar ni per les tanques, ni a les baranes, ni a les porteries, ni a 

les cistelles, ni a les finestres 

- No  es pot sortir del centre escolar 
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NORMATIVA D’ÚS DE LA CUINA 

 

El fet que la cuina de l’Escola sigui un lloc destinat a l’elaboració de menjar per a 

col·lectivitats, ens obliga a seguir les directrius de la normativa vigent pel què fa a 

seguretat alimentària i manipulació d’aliments (R.D. 640/2006 i 109/2010). Per tant: 

 

- L’accés a la cuina, rebost, cambra de neveres i magatzem queda restringit al 

personal de la cuina i als diferents proveïdors, així com al servei de 

manteniment de la maquinària industrial. 

 

- No hi poden accedir ni fer-ne ús ni mestres, ni alumnes, ni pares o mares ni cap 

altra persona aliena al servei. 

 

- Si ens cal adreçar-nos al personal de la cuina ho farem sempre a través del 

taulell que dóna al menjador. 

 

És molt important respectar aquestes normes per tal de reduir al màxim el risc de 

contaminació alimentària o accidents amb la maquinària industrial o amb productes 

de neteja perillosos. 

 

El número d’autorització sanitària del servei expedida pel Departament de Salut és 

el 10.233. 

 

El RSIPAC de l’empresa és el 2607320/CAT i RGSEAA 26014802/B. 

 

 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 

L’Administració realitza inspeccions periòdiques, tant des de l’Ajuntament de 

Cerdanyola, que envia Tècnics de Sanitat que revisen les instal·lacions i s’emporten 

mostres del menjar que s’està elaborant per analitzar, com per part de la 

Generalitat, en què l’Inspector de Sanitat fa una revisió en profunditat de tots els 

espais, dels controls d’higiene i seguretat alimentària que es porten a terme, dels 

protocols de bones pràctiques en la manipulació dels aliments i del funcionament 

general del servei. 
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SALUT 

 

 L’administració de medicaments 

 

El servei de menjador de l’Escola no està autoritzat a subministrar cap medicament 

als alumnes si no és amb l’autorització expressa dels pares o tutors legals, 

acompanyada de la recepta o informe mèdic que ho prescrigui. 

 

L’administració dels medicaments és responsabilitat de les famílies. 

 

 

Accidents 

 

En cas que es produeixi algun accident durant l’horari del servei, seguirem els 

següents passos: 

 

 1. Si la ferida és lleu, la cura es farà a la farmaciola de l’escola. 

 2. Si ha de ser atès per un professional s’aplicarà el mateix protocol que  a 

l’escola.  Es trucarà als pares i se’ls informarà. 

 3. En cas d’accident greu s’avisarà una ambulància i es trucarà 

 immediatament a les famílies. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL OMPLIR (Annex) 

 

1. Fitxa inscripció al menjador escolar i autorització domiciliació bancària  

2. Fitxa de salut  

3. Autorització administració medicació, quan calgui. 

4. Autorització ús imatge 
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educadors4uatre@gmail.com 
Tel. 93 581 10 82  

            

FITXA INSCRIPCIÓ MENJADOR Curs Escolar 2015  / 2016 

     
 Ús del Servei 

Fixe 10 mesos    Esporàdic  Menys de 10 mensualitats   

3 o 4 dies fixes de la setmana.  Sempre els mateixos. Assenyalar quins amb una X 

Dilluns  
 

Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 

Ordre de Pagament Zona SEPA, Single Euro Payment Area 

(Zona Única de Pagaments  en Euros) 

En aplicació del Reglament Europeu 260/2012 per les Transaccions bancària, i a fi de què les 

operacions amb càrrec en el compte ressenyat tinguin la condició d’AUTORITZADES per part de l’entitat 

pagadora, per la present 

Sr./Sra.______________________________________________________________________________ 

amb NIF______________________, AUTORITZO a la domiciliació en el compte que figura a continuació, 

dels rebuts emesos per Educadors 4uatre S.L., amb NIF B62835814 (inscrit al Registre Mercantil en el 

Volum 34633, Foli 58, Full B 253218 i Inscripció 1), en concepte de menjador, acollida, permanència i/o 

activitats extraescolars, 

 

2 

LLETRES 

IBAN 

2 

DÍGITS 

IBAN 

CODI  BANC 

4 DÍGITS 

OFICINA 

 4 DÍGITS 

DC 

 2 

DÍGITS 

COMPTE O LLIBRETA  

10 DÍGITS 

                        

(Aquesta autorització es trobarà vigent fins que hi hagi comunicació expressa i signada indicant qualsevol variació o 
modificació en les mencionades dades) 
 
 
A___________________________, a_____ de/d’_______________ de 2_____ 

Signatura 

 

 
 
L’informem que, segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,les seves dades formen part d’un fitxer, degudament inscrit en el 
Registre de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades, essent-ne el responsable Educadors 4uatre S.L. Així mateix, i de conformitat amb la normativa vigent, 
l’informem que pot exercir els seus drets d’ accés, rectificació,cancel·lació i oposició dirigint-se a l’Escola Bellaterra, C/ de l’Escoleta s/n, Campus UAB, 08193 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 

Cognoms i Nom Alumne 
 

Curs 
 

Nom Mare /Tutora 
 

Telèfons 

 

Correu Electrònic 
 

Nom  Pare/Tutor 
 

Telèfons 

 

Correu Electrònic 
 

mailto:educadors4uatre@gmail.com
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Servei de menjador 
Escola Bellaterra 

FITXA DE SALUT 
 
Nom i cognoms: ______________________________________________ 

 

Curs:_________________ 

 

ALIMENTACIÓ I SALUT 

Té alguna al.lèrgia o intolerància a algun aliment? (*) 

Quina reacció li fa? 

Quin és el protocol d’actuació? 

Té propensió a:                 
 vomitar 
 sagnar pel nas 
 mal de cap                            
 altres:  

 
Quan li passa, què feu? 
                              
 

Telèfon/s de contacte:  

Observacions: 

 
(*) La normativa exigeix que qualsevol règim especial vagi acompanyat d’un informe mèdic (al.lergòleg, 

digestòleg, endocrinòleg) on consti quina al.lèrgia o intolerància pateix l’alumne/a, quins són els aliments 
exclosos de la dieta i quin és el protocol d’actuació en cas d’ingesta, contacte etc. És imprescindible que 
lliureu aquest  document al servei de menjador juntament amb el full d’inscripció. 

 
Data i signatura: 
 
 
 
L’informem que, segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,les seves dades formen part del  fitxer de salut, degudament 
inscrit en el Registre de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades, essent-ne el responsable Educadors 4uatre S.L. Així mateix, i de conformitat amb la 
normativa vigent, l’informem que pot exercir els seus drets d’ accés, rectificació,cancel·lació i oposició dirigint-se a l’Escola Bellaterra, C/ de l’Escoleta s/n, 
Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
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Servei de menjador 
Escola Bellaterra 
 

 

AUTORITZACIÓ D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ ALS 

ALUMNES 
 

CURS ESCOLAR:______ /_______ 

 

ALUMNE/A:....……………………………………………………………..................... 

 

CURS: …………….. 

 

EN/NA……………………………………………………………………………………. 

 

(pare, mare o tutor legal), amb DNI o passaport ……………………………….......……. 

 

Autoritzo, sota la meva responsabilitat, que el personal del servei de menjador doni al 

meu fill/a la següent medicació: 

Nom medicament:…………………………………………………………………. 

Dosi:…………………………………………..  Horari: ……………………………. 

Durada tractament: ……………………………………………………………… 

En el cas que la durada sigui de més d’un dia, cal retornar el medicament?  Si……. 

No…... 

 

És obligatori adjuntar recepta mèdica on es prescriu la medicació. 

 

El servei queda totalment exclòs de responsabilitats pels efectes que aquesta medicació 

pugui ocasionar. 

Signatura (pare, mare o tutor legal): 

 

 

 

Nota: Sense la presentació d’aquesta autorització, degudament emplenada, i de la 

recepta mèdica que la prescrigui, no s’administrarà cap medicació 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’informem que, segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal,les seves dades formen part del fitxer de salut, degudament 
inscrit en el Registre de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades, essent-ne el responsable Educadors 4uatre S.L. Així mateix, i de conformitat amb la 
normativa vigent, l’informem que pot exercir els seus drets d’ accés, rectificació,cancel·lació i oposició dirigint-se a l’Escola Bellaterra, C/ de l’Escoleta s/n, 
Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 
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Servei de menjador 
Escola Bellaterra 

 
 
 
AUTORITZACIÓ ÚS IMATGE ALUMNES EN RELACIÓ ALS SERVEIS 
QUE OFEREIX EDUCADORS 4UATRE S.L. 
 
El dret a la pròpia imatge està a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i 
està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a 
l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
 
Educadors 4uatre S.L. demana el consentiment als pares, mares o tutors 
legals per fer fotografies i/o videos dels alumnes dins de l’àmbit del servei 
de menjador com en la realització de les diverses activitats de lleure i/o 
esportives que es puguin fer. 
 
Dades de l’alumne/a i dels pares, mares o tutors 
 

Nom i cognoms alumne/a                                                  DNI (si en té) 
 
 
 

Nom i cognoms pare, mare, tutor o tutora legal                DNI/NIE/Passaport 
 
 
 

 
 

Autoritzo 
 
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos 
corresponents als serveis i activitats organitzades per Educadors 4uatre 
S.L. 
    Sí  
   
  No  
 
Lloc i data 
 
 
Signatura del pare, mare, tutor o tutora legal 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica  15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de 
caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer de fotografies i/o vídeos dels 
alumnes amb la finalitat  de tenir material gràfic del servei i activitats realitzades. Podeu exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit a Educadors 4uatre S.L.  


