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DOCUMENT INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES SOBRE LA MODALITAT 
DE MENÚ PER EMPORTAR. 

 

 

1.- Diàriament per als alumnes becats (total o parcialment) i aquells alumnes no 
becats que ho hagin sol·licitat, tindran a la seva disposició al menjador del col·legi 
el menú del dia.  

 

2.- El menú constarà d'un primer plat, un segon plat, una peça de fruita i pa.  

 

3.- El primer i 2 plat aniran en barqueta d’un sol ús.  

 

4.- Els menús es serviran en calent a una temperatura igual o superior a 65 
graus.  

 

5.- Aquests menús es lliuraran des de les 13:00 fins a les 14:30 del dia de 
consum al menjador de l’escola.  

 

6.- Des que es recullen els menús fins al seu consum no han de transcórrer més 
de 2 hores per evitar que es refredin.  

 

7.-  Els menús poden escalfar-se, si es considera convenient, a casa de la forma 
tradicional (en el foc de la cuina, en microones, forn) per assolir els 65º de 
temperatura.  

 

8.-  Les possibles sobres dels aliments que no es consumeixin en el moment del 
menjar del dia s’han de rebutjar i llençar a les escombraries, no guardar aliments 
del matí per al sopar de la nit.  

 

9.- A la sol·licitud d'aquest tipus de servei s'ha d'indicar amb claredat si el 
comensal té algun tipus de dieta o al·lergen, per poder-li atendre i identificar en la 
seva barqueta d’un sol ús, per evitar confusions.  

 

 

 

Rebut i conforme el document per part de (Nom i signatura); 
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AUTORITZACIÓ PER A LA RECOLLIDA DE MENÚS PER EMPOPRTAR 

 

 

____________________________________________________________ amb  

DNI/NIE___________________, com a pare/mare/tutor/a de l’alumne/a, que  

cursa_________________al centre____________________________________ 

 

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____________________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. 

 

Per aquest motiu, AUTORITZO: 

Al senyor/a_____________________________________________________ 

Amb DNI_________________________ a recollir, en nom meu, els menús per 

emportar que corresponguin al meu fill/a. 

 

 

_________________a_______________________________ del 2020. 

Signatura 


