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CIRCULAR INFORMATIVA: Menús per emportar 

 
Benvolgudes famílies, 

 

El Departament d’Ensenyament estableix dins del protocol sanitari de la COVID-19 als centres 

educatius, un apartat referent a menjador escolar on es contempla la possibilitat de que a 

l’infant en situació d’aïllament o confinament se li podrà facilitar un menú per emportar 

aquells dies que no vingui a l’escola. 

 

Les condicions per accedir a aquest ajut són les següents: 

 
- Ser usuari del menjador i no es pugui fer ús d’aquest servei temporalment , amb 

motiu de les mesures preventives que es prenguin per la COVID -19 (quarantena o 

confinament de centre). 

- El menú per emportar consta de 1r plat, 2n plat i postres, que serà servit en 

carmanyoles que facilitarà el servei de menjador. 

- La família de l’alumne/a ha de recollir al centre el menú per emportar. En el cas que la 

família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar altres persones per 

recollir-lo en nom seu, mitjançant el document d’autorització corresponent i 

degudament signat. 

- Els aliments s’han de portar a casa el més ràpid possible, i s’ha de consumir abans de 

dues hores. 

- S’han de guardar a la nevera fins al moment del seu consum, penseu que són per al 

seu consum en el dia. 

- Escalfeu-lo bé si s’ha de consumir en calent. 

- Renteu-vos les mans abans de tocar qualsevol aliment. 

- Els alumnes que hagin sol·licitat poder recollir el menú a l’escola, en el cas de NO 

poder venir a buscar-lo un dia puntual, hauran d’avisar a la coordinadora abans de les 

10:00h. Sinó s’avisa es cobrarà el menú. 

- L’horari de recollida serà de les 13:00h a les 13:15h, per la porta principal de l’escola. 
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SI NO 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

Jo,  amb DNI/NIE 

  com a pare/mare/tutor/ade l’alumne/a   

que cursa   a l’escola Àngel Guimerà. 
 

DECLARO: 

 
- Que el meu fill/a és usuari de menjador escolar aquest curs 2020/21 i no pot assistir al 

centre per trobar-se en situació d’aïllament o quarantena per la COVID-19. 

 

- Que el meu fill/a 

aquest curs. 

té un ajut individual de menjador concedit 

 

- Que el meu fill/a en el cas de no poder assistir al centre per trobar-se en situació 

d’aïllament o quarantena per la COVID-19 seguirà fent ús del menjador amb l'opció de 

"menjar per emportar" 
 

 
- Accepto expressament les condicions d’aquest servei. 

 
Data i signatura, 

 
 
 

AUTORITZACIÓ PER RECOLLIR EL MENÚ 

 
Per raons de salut, laborals o per aïllament o la quarantena per la COVID-19, no podem 

desplaçar-nos fins al centre per recollir els menús per emportar corresponents als dies de 

l’aïllament o la quarantena. 

Per aquest motiu, AUTORITZO: 

 
En/Na   amb 

DNI/NIE  a recollir, en nom meu, els menús per emportar que 

corresponguin al meu fill/a    . 

Data i Signatura, 

NO SI 
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