Nota informativa sobre el servei de menjador
Benvolguts/udes,
Us volem informar del servei de menjador per al curs 2021-2022, al qual poden optar els alumnes del
vostre institut. Les característiques de funcionament del servei són:

1. Aquest servei es presta a l'Escola de Sant Roc.
2. Inici del servei a partir del 15 de setembre i fins al 8 de juny de 2022.
3. La durada del servei serà de 15h a 16h.
4. El preu del menú és:
Fix/a

4,54 € / dia

Esporàdic/a

4,99 € / dia

5. El cobrament del servei de menjador es farà a mes vençut. El rebut inclourà els dies assistits i les faltes
del mes anterior, en el cas dels alumnes fixos. En el cas dels alumnes esporàdics, el rebut serà segons
els dies assistits.
El primer rebut es rebrà el mes d’octubre, i correspondrà als dies de setembre, i així successivament.
6. Absències: Els usuaris fixos del servei de menjador que no facin ús de l’esmentat servei els dies que
hagin determinat, només hauran d’abonar el 30% del preu del menú en concepte de despeses fixes.
7. L’import de les absències es cobrarà durant un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del 4t dia
ja no es cobrarà, entenent que l’usuari no fa ús del servei per raons de malaltia o qualsevol altra que
ho justifiqui.
8. Tots els alumnes que en vulguin fer ús de forma esporàdica, o baixes en el cas dels usuaris fixos,
s'haurà de comunicar a la secretaria de l’institut/Servei d’Educació del Consell Comarcal, abans de les
10h del matí.
El pagament del servei dels usuaris esporàdics serà per rebut bancari.
9. A les 15h un monitor recollirà els alumnes usuaris del servei i els acompanyarà fins a l'escola, on
dinaran.
10. El punt de trobada serà davant de la biblioteca de l'institut.
11. Per fer-ne ús com a usuari fix caldrà omplir el full de sol·licitud que adjuntem en aquesta nota
informativa i presentar-lo per la seu electrònica del Consell Comarcal https://www.seue.cat/ca/web/ccgarrotxa, seleccionar instància genèrica i adjuntar en format pdf o imatge la inscripció,
abans del dia 24 de setembre.
12. La responsabilitat mentre dura el servei, el dinar i el recorregut és del Consell Comarcal de la Garrotxa,
pel fet de ser-ne el gestor, i també de les mateixes famílies.
13. Per a més informació podeu contactar amb el Servei d'Educació del Consell Comarcal de la Garrotxa
(972 274 998) o educacio@garrotxa.cat
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Des de SERUNION, empresa que presta el servei dels menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal de la
Garrotxa, tenen disponible l’aplicació mòbil ColeChef.
A partir d’aquest Curs 2021-22 trobareu els menús dels vostres fills/es a l’aplicació COLECHEF, a continuació us
expliquem com fer la descàrrega.
Recordeu que en el cas dels/les usuaris/es de secundària, l’única finalitat de la APP és la visualització dels menús.
El nom del centre que us apareixerà al introduir el codi d’activació correspon al centre on dinen els vostres fills/es;
Sant Roc.
Per descarregar l’aplicació Colechef al vostre telèfon mòbil, teniu dues opcions:
1. Entrar al web colechef.com. A la pàgina principal trobareu el botó DESCARGAR APP. Cliqueu i us redirigirà
a Google Play o a l'App Store (segons el vostre dispositiu sigui Android o IOS). A partir d’aquí, us podeu
descarregar l’aplicació Colechef.
2. Escanejar aquest codi QR al vostre telèfon mòbil i us redirigirà a la plataforma per descarregar l’aplicació
Colechef.

Un cop descarregada l’app Colechef al vostre telèfon mòbil, cal seguir les següents instruccions per accedir a
l’aplicació i poder consultar tota la informació.
INSTRUCCIONS PER ACCEDIR A L'APP
Cliqueu l'opció “REGISTRE” i introduïu el DNI/NIE i l'adreça electrònica de contacte. Seguiu els passos indicats fins
a acabar el registre. En el “PAS 3”, haureu d'introduir el codi d'activació del centre que us facilitem a través d'aquesta
carta
(IMPORTANT: Recordeu que el codi mai no porta la lletra “O”, proveu-ho amb un número ZERO)

CENTRE: SANT

ROC

CODI DE CENTRE:

L0M3240001

Si teniu qualsevol dubte o no podeu accedir a la informació, podeu contactar amb el servei de suport i fer la vostra
consulta a través de qualsevol d’aquestes vies:
- Per telèfon: 942 420 018
- Per correu electrònic: soporteapp@colechef.com.

Av. Onze de Setembre, 22 – 17800 OLOT – LA GARROTXA – Tel. 972274900 – Fax 972271594
www.garrotxa.cat – ccgarrotxa@garrotxa.cat - NIF P-6700007-E

FULL D’INSCRIPCIÓ
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR
INSTITUT BOSC DE LA COMA
DADES DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS:________________________________________________________________________________
DATA DE NAIXEMENT:___________________
UTILITZACIÓ DEL SERVEI DEL MENJADOR A:

CURS: _______________
X ESCOLA SANT ROC

PREU DEL SERVEI DE MENJADOR :

□ FIX

DIES QUE UTILITZARÀ EL SERVEI: :

□ dilluns □ dimarts □ dimecres □ dijous □ divendres

4,54€ (mínim 1 dia / setmana)

□ ESPORÀDIC

4,99€

DADES FAMILIARS
NOM REPRESENTANT LEGAL:______________________________________________________________________
DNI: _______________________________ TELÈFON: ___________________________________________________
ADREÇA: _______________________________________________________________________________________
POBLACIÓ: _______________________________________________________ CODI POSTAL: _______________

DADES BANCÀRIES
Nom titular del compte:_______________________________________________ DNI: ___________________

IBAN

E

S

CODI SWIFT O BIC
REUTILITZACIÓ DE DADES: Les dades aportades seran reutilitzades en posteriors cursos. Les modificacions (compte
corrent o dades familiars) s’han de comunicar al servei d’Educació.
AUTORITZACIÓ I SIGNATURA
__________________________________________________ com a representant legal de l’alumne/a que figura en
aquesta sol·licitud, DECLARO que tinc coneixement del funcionament del servei de menjador escolar i accepto el
reglament que el regula.

□ si □ no

Autoritzo que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats
coorganitzades pel Consell Comarcal de la Garrotxa i publicades a revistes, pàgines web, xarxes socials, televisió o altres
mitjans destinats a la difusió pública dels menjadors escolars.
____________________________________, ______ de ___________________________ de 20____
Signatura representant legal

PROTECCIÓ DE DADES / Responsable del tractament: Identitat: Consell Comarcal de la Garrotxa - P6700007E, adreça postal: Av. Onze de Setembre, 22 - 17800 OLOT
(Girona), telèfon: 972274900, correu-e: ccgarrotxa@garrotxa.cat, delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@garrotxa.cat. | Finalitat del tractament: Les dades demanades a
través del present formulari seran tractades amb la finalitat de tramitar i gestionar la sol·licitud d'ajuda per a menjador i transport escolar. Terminis de conservació: Els previstos
per la legislació aplicable respecte a la prescripció de responsabilitats.| Legitimació: El tractament es basa en la normativa que regula les competències del Consell en matèria
(Llei 12/2009, de 10 de juliol), d'educació. El Programa d'actuacions comarcal estableix que el Consell Comarcal de la Garrotxa assumeix les competències en matèria d'ajuts de
menjador i transport. Les dades sol·licitades són les necessàries per a la tramitació correcta de la sol·licitud. | Destinataris: Les dades es comunicaran a la Generalitat de
Catalunya i a la Base Nacional de subvencions, i poden ser comunicades a altres tercers quan hi hagi obligació legal. No estan previstes transferències a tercers països o
organitzacions internacionals. | Drets Com a persona interessada té dret a:. Obtenir confirmació sobre si el Consell Comarcal de la Garrotxa està tractant les seves dades
personals. Accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades
ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Sol·licitar en determinades circumstàncies:- La limitació del tractament de les seves dades; en aquest
cas, només seran conservades pel Consell per a l'exercici o la defensa de reclamacions.- L'oposició al tractament de les seves dades; en aquest cas, el Consell deixarà de tractar
les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Hi ha inclòs el tractament de les seves dades per decisions individuals
automatitzades. Els drets citats podran exercitar-se mitjançant un escrit dirigit al Consell Comarcal de la Garrotxa - Av. Onze de Setembre, 22 - 17800 OLOT (Girona) o mitjançant
Seu Electrònica (www.seu.cat/garrotxa). Si en l'exercici dels seus drets no ha estat degudament atès podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de
Dades - Adreça: c / Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a - 08008 Barcelona - Seu electrònica: seu.apd.cat.

