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CIRCULAR: SERVEI DE MENJADOR PER A ALUMNES CONFINATS 

 

Benvolgudes famílies, 

A conseqüència de la situació derivada de la pandèmia per COVID-19, el servei de 

menjador ha de garantir la continuïtat de la prestació del servei, especialment en 

relació amb l’alumnat beneficiari d’ajuts individuals de menjador. Per aquest motiu, 

l’alumnat que té concedit l’ajut, podrà disposar de menús per emportar amb les 

característiques següents: 

 Es facilitarà un menú monoporció, menú per emportar, per a cada dia que hagi de romandre en 

aïllament o quarantena, o els dies de confinament del centre.  

 Caldrà avisar prèviament,  a l’escola si es farà ús del servei de recollida i els dies que se’n farà ús. 

 El menú s’haurà de recollir a l’escola a l’hora indicada, garantint les mesures de seguretat i 

prevenció.  

 El menú per emportar està previst per al cas que els usuaris del servei de menjador escolar que 

tenen un ajut individual de menjador no puguin utilitzar temporalment aquest servei, amb motiu de 

les mesures preventives que es prenguin per la COVID-19 (quarantena, aïllament o confinament 

del centre) 

 El menú per emportar consta de 1r plat, 2n plat i postres 

 La família coneixedora de les condicions del servei de menú per emportar, ha d’acceptar i seguir 

les indicacions: 

 Porteu els aliments a casa al més ràpid possible, abans no passin 30 minuts. 

 Guardeu-los a la nevera fins al moment de la preparació o el consum. 

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

 Renteu-vos les mans abans de tocar qualsevol aliment.  

 Recordeu que s’han de consumir en el dia. El beneficiari d’aquests aliments està obligat a 

consumir-los en la mateixa data que marca la recollida i mantenint la cadena de temperatura 

dels aliments. En el cas de no ser així, Roca González, S.L. i l’escola La Sardana quedaran 

alliberats de qualsevol responsabilitat un cop s’efectua aquest lliurament. 

 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, degudament signat. 

 El centre també ofereix menú per emportat a tots els usuaris de menjador que no puguin utilitzar 

temporalment aquest servei amb motiu de les mesures preventives que es prenguin per la 

COVID-19, abans esmentades. 

Atentament, 

 

Equip directiu 
Escola La Sardana 

mailto:ceip-lasardana@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/


Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament  
Escola La Sardana 

 
 

Carrer de la Bètica, s/n  |  08214 Badia del Vallès  |  Tel. 93 718 34 02 |  ceip-lasardana@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/ceip-lasardana/ 

Autorització per a la recollida de menús per emportar 

 
Dades personals 

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a DNI/NIE/Passaport 

 
 
Relació amb l’alumne/a 
 

☐Pare ☐Mare  ☐Tutor/a 
Nom i cognoms de l’alumne/a 

 
 
Nivell educatiu de l’alumne/a 

 
 

 
 
Dades del centre 

Nom  

 

 
 

Declaro 

 

 Que el meu fill/a és usuari del 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 ☐ SÍ ☐ NO té un ajut individual de menjador concedit aquest curs. 

 Que per raons de salut, laborals o per l’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. 

 
Autoritzo 

 

Al senyor/senyora ________________________________________________ amb DNI/NIE _____________________ 

a recollir, en nom meu, els menús per emportar que corresponguin al meu fill/a. 

 

Lloc i data 

 
 

Signatura del pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 
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