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
Per tal de garantir el compliment de 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
fixades pel Departament d’Educació cal que:
Els centres educatius garanteixin la continuïtat dels ajuts individuals de
menjador amb les característiques següents:
● L’alumnat té dret a un àpat diari durant els dies de confinament
(individual, grupal o de centre).
● Centre educatiu i l’Entitat organitzadora del Temps del Migdia, s’han
de coordinar per fer el repartiment dels àpats i cal un control diari
dels àpats lliurats.
La família o persona que designi prèvia autorització haurà de recollir
l’àpat al centre a l’espai que es designi a tal efecte. (annex 2)
● El centre educatiu ha d’informar a les famílies i organitzar el sistema
de repartiment per garantir les mesures de seguretat d’acord amb
l’empresa que gestiona el menjador i el coordinador o coordinadora
del menjador.
● Les famílies hauran de lliurar una declaració responsable signada al
centre, en la qual quedi constància que entenen i accepten les
condicions d’ús del servei.
El centre ha de garantir àpat per emportar a l’alumnat que tenen un
ajut concedit tant del 100% com del 70% , en aquest cas, si
l’utilitzen cada dia als compactats se’ls resta del còmput final i en el
cas del no compactats el funcionament serà igual que sempre.
Per tal d’organitzar-nos de forma eficaç us proposem que ompliu la següent
informació i que adjunteu al pla de funcionament del servei de menjador:

Punt d’entrega de El punt d’entrega serà en els casos de confinaments
l’àpat per
puntuals, per la porta de la cuina.
emportar.
En els casos de confinaments de confinament de
centre, per la porta principal de l’escola.
Horari de
recollida

L’horari de recollida es contempla entre les 12.00h a
12.30h. Ens els casos que es pugui preveure que hi
haurà moltes famílies que aniran a recollir l’àpat es
determinarà un horari més llarg o fer trams horaris
per grups.

Qui entregarà
l’àpat i qui farà el
registre dels

L’àpat el donarà la cuinera en tots els casos.
Aquesta també farà el control dels àpats que
s’emporten les famílies per tal de tenir el control de

àpats servits.

qui està fent ús del servei.
Entre la persona que donarà l’àpat i la coordinadora
del menjador faran el control de la informació de
tots els alumnes als que s’ha servit l’àpat.
Les famílies han de portar una bossa de casa, en
condicions per el trasllat dels aliments.

Canals de
comunicació amb
les famílies

El centre farà arribar la informació a les famílies
amb la informació del servei i les cartes d’informació
per tal que arribi la informació a totes les famílies
del grup confinat perquè tinguin coneixement del
servei.
L’alumnat que es queda a dinar hauran
d’avisar a l’escola abans de les 10h del matí
per tal de garantir-los l’àpat al migdia.

Document informatiu per a les famílies sobre la modalitat de menú
per Emportar
●

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 (confinament
del centre o del grup bombolla).

●

El menú per emportar consta 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.

●

La família que vulgui fer ús del servei i recollir l’àpat a part de la
declaració responsable haurà d’avisar a l’escola abans de les 10h del
matí, informant de: NOM DEL NEN/A i tipus de DIETA.

●

Porteu els aliments a casa al més ràpid possible, abans no passin
dues hores.

●

Guardeu-los a la nevera fins al moment de la preparació. Recordeu
que són per al seu consum en el dia.

●

Escalfeu-lo bé si s’ha de consumir en calent, en un plat, no l’escalfeu
en el recipient que us han lliurat el menjar.

●

Renteu-vos les mans abans de tocar qualsevol aliment.

Declaro que he llegit i accepto les indicacions que exposades per a l’ús del
servei
i
perquè
així
consti
signo
el
present
document
a
……………………………………. en data…………………………………….

Nom i Cognoms:
DNI:
Mare/pare/tutor/a de l’alumne/a:
Signatura.

Autorització per a la recollida de menús per emportar.
_____________________________________ <indicar nom i cognoms de
qui signa>, amb DNI/NIE_______________ , com a pare/mare/tutor/a de
l’alumne/a

_________________________________________

<indicar

nom i cognoms de
l’alumne/a >, del CEE F.BELLAPART
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 ______<indicar Sí o 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.
Per aquest motiu,

AUTORITZO:
Al

senyor/senyora

______________________________________________<indicar
cognoms

de

la

persona

autoritzada>

amb

nom

i

DNI/NIE

________________<indicar el número del document> a recollir, en nom
meu, els menús per emportar que corresponguin al meu fill/a.

A _________________el dia ___ de ____ de 2020.

Signatura.

