
 
 

 

AUTORITZACIÓ CONDICIONS DEL SERVEI DEL MENJAR 

CURS ESCOLAR 2020-2021 

 

En / na (representant legal 1) ___________________________________________ 

Amb DNI _______________  

En / na (representant legal 2) ___________________________________________ 

Amb DNI _______________ 

De l’infant _______________________________________________ 

De l’aula / espai __________________________________________ 

EM/ENS FEM RESPONSABLES I EM/ENS CONSIDERO/EM INFORMATS DE: 

* Cada infant podrà tenir a l’aula: aigua, llet en pols... per al seu ús personal i 

convenientment etiquetat amb el nom del/a alumne/a. Els representants legals es fan 

responsables de controlar-ne la data de caducitat. 

* L’escola seguirà les pautes recomanades pel Departament de salut per donar de menjar als 

infants. 

Segons les mesures recomanades en seguretat alimentària, les pautes que caldrà seguir per 

la manipulació del menjar a la classe són les següents: 

- Postres, mos i berenar (iogurts, fruites, altres..): 

* Els aliments de tipus làctic cal que vagin etiquetats amb el nom i la data de caducitat en 

lloc visible. Les educadores el posaran a la nevera fins a l’hora de donar-li a l’infant. 

* La fruita dels nadons ha d’arribar sencera diàriament a l’escola i dins un contenidor de 

plàstic, amb el nom de l’infant i la data. Les educadores faran el puré a l’hora convenient. 

Signatura representant legal 1                                                        Signatura representant legal 2 

 

Santpedor, a ....... de ....................... de ............. 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Responsable del tractament: INCOOP, SCCL (C. Mallorca, 51-53 local 5 interior 08029 Barcelona) 
Finalitat: Tramitació i resolució del procés d’admissió de l’alumne i el seguiment de l’escolarització en aquest centre 
Legitimació: Acord amb l’òrgan competent per a la tramitació d’inscripcions. 
Destinataris: Ajuntament competent, Agència Tributària i proveïdors dels serveis informàtics d’INCOOP, SCCL 
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació. 
Informació addicional: Podeu consultar tota la informació detallada en el full annex amb la matrícula. 

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les dades 

Us informem que és necessari indicar que heu llegit la informació bàsica sobre protecció de dades. 


