
  

 
 

Dades de l'alumne/a 
 

Nom:  Primer Cognom  

Segon Cognom  Curs  

 

Dades pare, mare o tutor legal 
 

DNI  Nom:  

Primer Cognom  Segon Cognom  

Adreça  

Població  Codi Postal  

Província  E-mail de Contacte  

Telèfon    

Dades Domiciliació Bancària 

Titular del Compte:  

IBAN: ES _  _  / _  _  _   _  / _  _  _  _  / _   _  / _  _  _  _  _  _  _   _  _  _ 
 

L’infant pateix al·lèrgies alimentàries, intoleràncies, i/o altres patologies que pugin i que s’hagin de tenir en compte? 
 

 SI  NO 
 

En cas de que sí, adjuntar: - certificat del metge actualitzat. 
    - Protocol de pautes a seguir. 

 

MARCAR AMB UNA (X) L'OPCIÓ DE LA MATRICULA 
 

FIX/A DISCONTINU/A (MÍNIM DOS DIES A LA SETMANA) 
 

  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES 

 
Dia d’inici del servei?____________________ 
 

Aquesta matrícula de l'alumne/a al servei de menjador escolar, suposa l'acceptació de les normes establertes. 
 
 

Signatura pare / mare o tutor legal 

DNI: 

Data: 

 

El responsable del tractament és Endermar Colectividades SL, amb domicili a la Carretera de Santiga, 84 Ripollet, Barcelona. La finalitat per a la qual 

farem servir les dades facilitades és la gestió del pagament dels serveis  contractats. La nostra base de legitimació per a això és l'execució del contracte. 

Conservarem les dades personals durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides. Vostè podrà exercir 

els drets d'accés, rectificació, limitació al tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició al tractament dirigint-se a l'adreça indicada o mitjançant 

hola@endermar.com.Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor 

per carregar el seu compte i a l'entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el 

deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de 
reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Podeu obtenir informació addicional sobre els 

seus drets en la seva entitat financera 

FITXA MATRÍCULA MENJADOR ESCOLAR 

mailto:hola@endermar.com


 

 

Normativa Endermar 
 

 
 

Els alumnes fixos seran tots aquells alumnes que faran ús del servei un mínim de dos dies per setmana 
durant tot el curs. La resta es consideraran eventuals. 
 
Els rebuts es passaran per avançat entre els dies 5 i 10 de cada mes exceptuant el mes de setembre que 
es passarà en finalitzar el mateix. 
 
La forma de pagament serà rebut domiciliat. 
 
S’ha de fer entrega del full d’inscripció durant la primera setmana de servei. S’ha d’omplir un full 
d’inscripció per alumne. En el cas de germans, s’hauran d’omplir tants fulls com persones facin un del 
servei, omplint totes les dades de l’alumne, del pare, mare o tutor i les dades bancàries.  
 
Totes les altes, baixes o variacions del servei es comunicaran a la coordinadora del menjador escolar 10 
dies abans del mes en el qual es desitja fer ús del servei o baixa. 
 
El retorn del rebut tindrà un cost de 6€ en concepte de despeses. En el cas de retorn, ens pondrem en 
contacte amb les famílies. Caldrà efectuar el pagament abans de 3 dies. Si no s’ha abonat abans d’aquests 
3 dies, el nen/a no podrà fer ús del servei de menjador fins a estar al dia del pagament. 
 
Els dies d’absència s’han de comunicar al responsable del menjador abans de les 9.00h. Aquesta serà 
l’única via de comunicació. Aquestes absències s’abonaran en el rebut del mes següent. Cada absència 
justificada es retornarà 1,50€ per dia.  
 
L’ús d’aquest servei implica l’acceptació de la normativa de Endermar i de les normes de convivència, 
així com el respecte al material, a les instal·lacions i sobretot a les persones implicades, tant companys 
com treballadors de Endermar. 
 
Qualsevol incompliment de la normativa podrà implicar alteracions en el servei de menjador pels 
alumnes implicats. 

 

Preus 

 

Alumnes fixos  5,33€/dia 
Alumnes eventuals 6,90€/dia 

 

 

 

 

 

 

. 


