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FULL INFORMATIU 8        30 de setembre de 2020 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Us informem que des del Departament d’educació ens han enviat el document “Aclariments en 

relació amb les mesures complementàries a prendre per a la prestació del servei de menjador 

escolar en el cas dels usuaris del menjador escolar afectats per la pandèmia per la COVID-19”  on 

ens informen que segons El Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 

marc de la pandèmia que fins i tot en el cas de tancament dels centres per a les activitats 

docents, la cuina podrà romandre oberta per fer els menús per a l'alumnat amb ajut de menjador 

o usuaris fixos en aquest servei.  

Per tant us comuniquem que les famílies que tenen fills becats al menjador o bé que en son 

usuaris fixes, en cas de confinament, com que la cuina romandrà oberta podran sol·licitar menú per 

emportar. 

 

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

 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. 

 

En el moment que es produeixi una situació de confinament d’algun grup estable, serà quan es 

donaran les instruccions precises per tal de poder fer ús d’aquest servei. La recollida dels menús 

serà a la porta del recinte escolar de les 12’45 a les 13h i us el donarà la coordinadora del servei 

de menjador.  

Us fem arribar els documents annex 1 i annex 2, un és el document informatiu per a les famílies 

sobre la modalitat de menú per emportar per fer us del servei i l’altre és el model d’autorització 

per a la recollida de menús per emportar. 

 

Salutacions cordials, 

  

 

Equip directiu 


