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INFORMACIÓ SOBRE LA MODALITAT DE MENÚ PER EMPORTAR EN CAS DE 
CONFINAMENT 
 
Per garantir la continuïtat de la prestació del servei de menjador escolar, en el cas de 
l’aplicació d’aïllament, quarantena per un grup estable,  o confinament total del centre, la 
cuina romandrà oberta per fer els menús. 
 

Mesures específiques per als beneficiaris d’ajuts/beca de menjador: 
 
1.-  Es facilitarà un menú per emportar a cada alumne/a beneficiari d’ajut de menjador, 
tots els dies que hagi de romandre en aïllament o quarantena, o els dies de confinament 
del centre, independentment que l’ajut de menjador concedit sigui parcial o total. 
2.-  El menú per emportar constarà de primer plat, segon plat i postres. 
3.-  Es servirà en envasos d’un sol ús.  En tot moment s’han de seguir les mesures sanitàries 
establertes. 
4.-La família haurà de recollir al centre el menú per emportar de 11:45 a 12:15h. 
5.- Es facilitarà a la família un document explicatiu de les condicions del servei de menú per 
emportar (veure model com Annex 1 Adjunt),  que hauran  d’acceptar explícitament. 
6.-  En el cas que la família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar 
altres persones per recollir el menú en nom seu, (veure Annex_2) , degudament signat. 
7.-  Els aliments s’han de portar a casa al més ràpid possible, abans no passin dues hores i 
s’han de guardar a la nevera. Recordeu que són per a consumir el mateix dia i en calent. 
8.-  Cal rentar-se bé les mans abans de tocar qualsevol aliment. 

 
Mesures específiques per a alumnes usuaris de menjador que no tenen ajut 
de menjador 

Oferim menú per emportar 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. Aquestes seran  les mateixes que pels usuaris  
beneficiaris d’ajuts/beca de menjador.  
El cost d’aquest menú és el que està establert  pel curs 2020/21, per a un usuari habitual 
del servei. 
 
 

És imprescindible avisar a la Cooperativa del temps de migdia, 
la Pepa Blanes, o Marina Vallès de 9 a 10h,  per poder 
gestionar els menús els dies que sigui necessari. 

  Pepa Blanes: 630940317 

 Marina Vallès: 680351392 
 



 


