
INSCRIPCIÓ " FIXO IES"    

AL SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR CURS 2022-23 

Alumnes IES Son Rullan 

-Són alumnes fixos de menjador els que quedin el 50% dels dies de menjador del mes 

PREU FIXOS "IES" ->  5,70€ diari 

PREU TIQUET "IES" (compra tiquets al menjador fins a les 11:00 hores) ->  6,27€ diari 

PREU COMPRA DE "5 TIQUETS" ->  30€ ( 6 € ticket) 

 

Nom i Llinatges alumne: _________________________________________________ Curs: _______________ 
 
Nom mare / pare / tutor: __________________________________________ amb telèfon: _______________ 
 
Dni número _________________ adreça ____________________________________ codi postal __________ 
 
TELÈFONS D’URGÈNCIA: ______________________/________________________/______________________ 
 
EMAIL: ____________________________________________________________________________________ 
 
DIES D’ASSISTÈNCIA:   DILLUNS   /   DIMARTS   /   DIMECRES   /   DIJOUS   /   DIVENDRES     
INICI MENJADOR:  ___________________________________________________________________________ 
FORMA DE PAGAMENT:  O EFECTIU / O TRANSFERENCIA / O DOMICILIACIÓ BANCARIA (SEPA)   
 
 
INTOLERÀNCIES / AL·LÈRGIES / MALALTIES METABÒLIQUES / I O ALERTA BALEAR / ALTRES  
S’atendrà les peticions de menús especials per causes mèdiques sempre que es posi a disposició de l'empresa la documentació 
següent: 
-El certificat mèdic oficial de l'especialista pertinent. 
-El protocol d'actuació en cas d'ingesta per error. 
-La fitxa del comensal ( document a emplenar entre família i menjador ) que ha de contenir, com a mínim, les dades següents: 
     -Nom i foto de l'alumne 
     -Intoleràncies / al·lèrgies / malalties metabòliques 
     -Observacions 
     -Actuació en cas d'ingesta 
     -Dades de contacte 
     -Firma d'autorització dels pares o tutors legals 

 

AL·LÈRGIA/INTOLERÀNCIA: _____________________________________________________________________ 

HA DE PRENDRE MEDICACIÓ? ___________________________________________________________________ 
Aportar el medicament al menjador (Comprovar dates caducitat del medicament) 

 

S´ha d´adjuntar l´informe mèdic i el pla d´actuació en cas d´ingesta per error: En cas de tenir els documents amb format digital, 
adjuntar-ho a continuació. En cas contrari, dirigir-vos al menjador per entregar els documents en paper. 

 
 
DATA SIGNATURA: _________________ 
 
O Marcant aquesta casella, signo la presa de decisions en aquesta inscripción i autoritzo a l'ús de les meves dades 
personals a l'empresa MENJADOR ESCOLAR TRÉBOL SL I IES SON RULLAN. 
 


