
 

 

Ús del menjador en cas de confinament parcial o total 

 

Com ja us hem comunicat en anteriors informacions, enguany el menjador està 

gestionat per l’AFA de l’escola amb la col·laboració de la direcció del centre. TENO, que 

és l’empresa subcontractada pel servei, ofereix un menú pels alumnes que es queden 

de manera habitual o eventual. 

En el context actual de la pandèmia, on tenim alumnat que podria quedar-se confinat 

de manera parcial (esperant la PCR) o total (confinament per positiu o per ser contacte 

estret), el Departament d’Educació estableix que a l’alumnat usuari del menjador se li  

ha de facilitar un menú per emportar. 

Les condicions per accedir als menús per emportar seran: 

- Caldrà ser usuari del menjador i no es podrà fer ús d’aquest servei de manera 

temporal, amb motiu de les mesures preventives que es prenguin per la Covid19 

(quarantena o confinament de centre). 

- Les famílies que signin de manera positiva la declaració responsable i 

l’autorització seran les encarregades de venir a buscar els menús. També podran 

autoritzar a altres persones per recollir-lo en nom seu. 

- En el cas de no poder venir a buscar el menjar un dia puntual, hauran d’avisar a 

la coordinadora del menjador (Elena 663323825) abans de les 9.30h. Sinó s’avisa 

abans d’aquesta hora es cobraria el menú. 

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

- Els aliments s’hauran de portar a casa el més ràpid possible, i s’hauran de 

consumir abans de dues hores. S’hauran de guardar a la nevera fins al moment 

del seu consum. 

- Caldrà escalfar-lo bé en el cas que s’hagi de consumir en calent. 

- La higiene serà important abans de tocar qualsevol aliment. 

 

Us demanem que ompliu la declaració responsable marcant la casella SÍ (en el cas de 

que vulgueu fer ús d’aquest servei) o NO (en el cas de no voler fer-ne ús) i retorneu 

aquesta autorització abans del divendres 23 d’octubre de 2020. 

En el cas que estiguéssiu confinats tota la família i no poguéssiu venir a buscar el menú, 

podríeu signar una autorització per autoritzar una altra persona per recollir els menús. 

Aquesta autorització la trobareu a la pàgina web de l’escola, a l’apartat de menjador 

amb el nom autorització per recollir menús de confinament. 

 

Equip directiu i AFA de l’escola Tagamanent 

 


