
 
 
 

 

Institut Turó d’en Baldiri 
Servei de menjador- Curs 2020/2021 

 
Hola famílies! 

 

El curs 2020/2021 que començarà el proper mes de setembre serà, enguany, un curs 

especial a causa de les noves normatives relacionades amb les mesures d’higiene, 

control i prevenció de la COVID-19. D’aquesta manera, tal com es veurà afectat el 

funcionament del dia a dia en l’horari escolar, també afectarà al funcionament i 

organització de l’espai de migdia. Així, mentre estem acabant de preparar-nos pel curs 

vinent us volem comunicar la ferma intenció de què l’espai de migdia continuï en 

funcionament però segurament viurem canvis en l’organització i la infraestructura que 

us seran informats durant les primeres setmanes del mes de setembre.  

 

A més, us informem que comencem el curs mantenint els preus que fins ara havíem 

tingut a l’espai de migdia, 6,20€ (fix o fix discontinu) i 6,80€ (esporàdic) però ens 

reservem l’opció de valorar un petit increment si la situació ho requerís. Sempre 

consensuat entre tots els agents educatius implicats en el servei (institut, AFA i l’entitat 

que gestiona el menjador, l’Associació Dinàmic). 

 
Aprofitem l’avinentesa, per recordar-vos quines són les responsables del servei de 

menjador d’aquest curs:  

 

L’Associació Dinàmic és una entitat educativa que des de fa disset anys està en el món 

del lleure i gestiona menjadors escolars, casals d’estiu, extraescolars, projectes de 

dinamització juvenil i formació per educador/es. Més informació a 

www.viudinamic.org. 

 

Can Quim Càtering és una empresa amb dècades d’experiència en el sector alimentari, 

i des de la seva cuina central de Premià de Dalt elabora els menús que fan pel seu servei 

de càtering a escoles d’infantil i primària, escoles bressol, residències d’avis casals 

d’estiu, entre d’altres espais.  

 

Entre les dos entitats seguiran fent un servei de menjador complet per a que  els vostres 

fills i filles puguin gaudir del que és més important en un menjador escolar: un àpat bo 

i equilibrat i una atenció curosa i professional per part de les educadores.  

 

Volem motivar-los a que mengin de tot i a que es familiaritzin amb els diferents àpats 

per afavorir l’adquisició d’hàbits saludables i conductes alimentàries adequades. A la 

vegada també volem crear un espai educatiu i de convivència on puguin gaudir i créixer 

personal i socialment des d’una educació basada en els valors. Amb aquesta mirada 

cercarem els espais necessaris per a poder desenvolupar unes accions educatives i 

pedagògiques positives per a tots els i les joves que faran ús del menjador del Institut 

Turó d’en Baldiri. 

 

 



Contacte i normativa d’ús bàsica: 
 

Coordinació del Menjador : 658547021 (Montse) 
 

Supervisió (Dinàmic): 671676699 (Nico), 654698740 (Carles) 

Oficina de Dinàmic (de 10 a 15 hores): 933573519 

 

Per gestionar la baixa per malaltia d’un usuari o usuària fix de menjador o demanar 

una dieta de règim, heu de trucar al telèfon de la coordinació del menjador entre les 

9:00h i 9:30h , després d’aquesta hora no s’abonarà la quota corresponent al dia o dies, 

ni es podrà garantir que es pugui tenir l’àpat de règim per l’hora de dinar. 

Per gestionar la baixa per malaltia d’un usuari o usuària fix de menjador, si ho sabeu 

amb antelació, també podeu gestionar-la a l’adreça de correu electrònic:  

administracio@viudinamic.org, abans de les 9:30h del dia que us interessi. 

 

Per assistir de manera esporàdica s’haurà fer també inscripció on-line només un 

cop i abans del primer dia d’ús del servei.  

 

Si teniu interès en fer ús de l’espai de menjador de l’escola podeu fer la inscripció 

tot omplint el full d’inscripció que us adjuntem a continuació i enviar-lo 

escanejat o amb foto visible a administracio@viudinamic.org També podeu 

realitzar la inscripció on-line a través de la web de l’Associació Dinàmic:  

https://viudinamic.wordpress.com/menjador-escolar-2020-21/ 
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Institut Turó d’en Baldiri 
Servei de menjador 
 

FULL D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR 2020 - 2021 
 

                                                      

Dades de l’ALUMNE  

Nom  

Cognoms  

Curs  Data de naixement  

Data inici del servei  
 

 

Dades alimentàries de l’ALUMNE  
Pateix alguna al·lèrgia o intolerància alimentària?* 

 

* S’ha adjuntar una còpia de l’informe mèdic, i si s’escau de la dieta prescrita. 
 

 

Dades de contacte del pare/mare/tutor/a legal 
Nom  

Cognoms  

DNI  

Telèfon de contacte  

Correu electrònic  

Adreça  

Codi postal i població  
 

 

Periodicitat al menjador 

 

 Fixa (dilluns i dimarts/ preu: 6,20€/dia) 

 Nomes dilluns (preu: 6,80€/dia) 

 Nomes dilluns (preu: 6,80€/dia)   

 

Consulta: Teniu interès en un altre dia de menjador? (el mínim per obrir seria de 35 

participants). Escolliu el/s  dia/es que voldríeu ampliar:      dimecres      dijous        
 

En cas d'arribar al mínim, ampliaríem aquest/s dia/es de menjador i us avisaríem amb 

antelació per confirmar la vostra assistència. 

 

Dades de domiciliació 

Nom i cognoms del titular  

DNI Titular  

Codi IBAN del compte  
 
 
 
 



 

 
 
AUTORITZACIONS I CONFIRMACIONS  

 

Davant un succés relacionat amb el/la participant, en cas de no localitzar a cap dels sota signants, ens autoritza a 

contactar amb la persona de contacte proporcionada a l’escola. Els signants manifesten tenir el consentiment i haver 

informat del present tractament a les persones autoritzades. 

 

Nom del pare/mare/tutor/a:............................................................................... DNI: ..............................................  

                                              

Signatura:  

 

Data: __/__/202_ 

IMPORTANT:  

Tot i haver participat del servei de menjador en anys anteriors, és necessari que ompliu tots els camps de la 

inscripció. 

 

Aquesta fitxa d’inscripció s’haurà d’ enviar escanejada o en format foto visible per correu electrònic a 

administracio@viudinamic.org . Sense la inscripció no podreu fer us del servei de menjador. 

En cas que el/la participant tingui algun tipus d’intolerància alimentària o al·lèrgia a algun aliment i hagi de 

fer una dieta especial per aquest motiu, caldrà que adjunteu el paper del/de la metge on s’especifiqui. 

 

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades personals 

del menor seran incorporades als  fitxers de l’ASSOCIACIÓ DINÀMIC, amb la finalitat de gestionar les activitats socioculturals i 

educatives que es realitzen. Aquestes dades es tractaran en base al seu consentiment així com per les obligacions establertes segons 

normativa legal. El termini de conservació previst és com a mínim el legalment establert en la normativa i en tot cas mentre no es 

retiri el consentiment prestat. Així mateix, li informem que les dades poden ser cedides alguna administració pública, en cas que sigui 

necessari per algun procediment de la pròpia associació.                                                                                             

Li informem que per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició, així com la 

revocació del consentiment prestat si escau, podrà contactar amb l’ASSOCIACIÓ DINÀMIC al domicili C/ SANT ISCLE 35-43A, local 

1, 08031 BARCELONA o per e-mail a info@viudinamic.org (adjuntant una fotocòpia del DNI). També té dret a realitzar una 

reclamació davant les autoritats de protecció de dades. Més informació a www.viudinamic.org 

 

(No serà vàlida una inscripció si no hi ha resposta a tots els apartats) 
 

SI NO 

Autoritzo a el/la jove d’aquesta inscripció a participar al servei de menjador del curs present 
organitzat per l’AFA de l’institut i per l’Associació Dinàmic. 

  

Confirmo que el/la jove està en condicions de salut aptes per participar a totes les activitats del 
servei de menjador. 

  

Autoritzo a  l’Associació Dinàmic a la utilització de dades de salut del nostre fill/a o tutelat/da per 
tal de prestar determinats serveis d’acord amb les necessitats de l’usuari, i autoritzo a que l’equip 
de monitors/es del servei demani assistència mèdica i que l’infant pugui ser traslladat al centre 
mèdic més proper si fos necessari. 

  

Autoritzo a  l’Associació Dinàmic a la utilització d’aplicacions de tercers per comunicacions entre 
els pares, mares i/o tutors/es i l’associació (Whatsapp, etc.). 

  

Autoritzo a  l’Associació Dinàmic a la utilització de la imatge/veu del nostre fill/a o tutelat/da, per 
tal de difondre informació a través publicacions internes (calendari, memòria anual, tríptics, etc.) 
o a través d’Internet mitjançant el web corporatiu i/o xarxes socials. 

  

Autoritzo a  l’Associació Dinàmic a l'enviament d'informació de l'entitat i/o newsletters o 
butlletins similars. 

  

Confirmo que he llegit i accepto la normativa de la gestió del servei de menjador.   
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