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FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
El dinar es cuina “in situ” a les instal·lacions de l’escola. El Grup Serhs s’encarrega de la gestió de compres i del personal de la
cuina. L’empresa, en col·laboració amb l’escola, s’encarrega de programar el menú estacional, amb el suport de dietistes i
especialistes.
L’horari de menjador és de 13h a 15h. Hi ha monitors que vetllen per tal que els nens i nenes mengin bé, i també s’encarreguen de
preparar activitats de lleure prèvies i desenvolupar el projecte educatiu de menjador.
Cada nen/a ha de portar una bata només pel menjador i independent a la del treball a l’aula. També es demana el material
necessari per rentar-se les dents.
No es fa migdiada programada. Però si un nen/a es queda adormit, disposem de l’espai adequat perquè descansi una estona.
Es fan informes escrits on es detallen les incidències del servei.

EL SERVEI DE MENJADOR FUNCIONA EN DUES MODALITATS: FIXE I ESPORÀDIC.
La modalitat fixe es refereix a l’assistència els mateixos dies durant tot el curs. (No cal que sigui tota la setmana). El pagament es fa
per domiciliació bancària conjuntament amb la quota de l’escola. En cas d’haver de limitar les inscripcions tindrien preferència els
alumnes que s’hi inscriuen més dies.
L’esporàdic s’utilitza només per dies concrets. Es fa per pagament mitjançant transferència al següent compte:

BANC DE SABADELL – ES70-0081-0036-4900-0173-7478
i reenviant el justificant de pagament a l’adreça electrònica recepció@mdlourdes.cat. Es demana antelació en la compra del
tiquet per la bona organització del servei. També es pot adquirir un talonari de 10 tiquets a utilitzar qualsevol dia del curs. (Demaneu
preus a Secretaria).
L’aforament màxim del menjador és de 150 comensals. Per tal de garantir un servei de qualitat, una atenció adequada, i per el
compliment de les normes de seguretat no es vendran tiquets esporàdics quan s’arribi a aquesta quantitat d’alumnes inscrits.
La inscripció només serà vàlida presentant aquest full signat a Secretaria. En cas d’haver de limitar el nombre de nens i nenes,
s’atendran les inscripcions per rigorós ordre de data d’entrega.
La utilització d’aquest servei implica l’acceptació d’aquestes normes de funcionament

Butlleta d’inscripció al menjador
Alumne/a: ................................................................................

Curs: ............

Data: ..................

Marqueu amb una x les caselles dels dies on es quedarà a dinar:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Quan una sortida coincideixi amb un dia que estem inscrits de
forma fixe al menjador, voldrem pic-nic:

Dijous

Divendres

Sí

No

És al·lèrgic a cap aliment? ....................................................................................................................................................
En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, informem que el Responsable del tractament de les vostres dades personals és la Fundació
Privada Madame Gényer. La finalitat del tractament és la gestió formativa, administrativa i la inherent als tractaments efectuats en un centre formatiu. La legitimació és de caràcter
legal i contractual. Les dades tractades s’incorporen a un Registre d’activitats de Tractament dotat de mesures de seguretat. No es cediran les dades a tercers, només autoritats
acadèmiques, ni usades per altres finalitats. Pot exercir els seus drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, aportar i suprimir les dades, així com altres drets explicats en la
Informació addicional visitant: http://www.mdlourdes.cat/sec-F.P.M.Genyer-10569.html. Podeu contactar en qualsevol moment amb el delegat de protecció de dades
dpd@mdlourdes.cat/sec-F.P.M.Genyer-10569.html o escriure a FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER, c. Ramon Llull, 5 – 08302 Mataró

