
 
 

QUÈ SUCCEEIX AMB EL SERVEI DE MENJADOR SI CONFINEN EL GRUP 
DEL MEU INFANT?  

En el cas del confinament de qualsevol “grup bombolla” de l’Escola, el servei de 
menjador seguirà les directrius establertes el Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. Aquestes diuen:  

“Els infants que tenen atorgats ajuts pel servei de menjador, ja siguin 
parcials o totals, amb independència de la titularitat del centre on estiguin 
escolaritzats, han de tenir garantida la continuïtat dels ajuts individuals de 
menjador en les següents condicions: 

− El menú es donarà en format per emportar en envasos nets d’un sol ús. 

− El menú constarà de primer plat, segon plat, postres i pa. 

− El centre s’ha d’encarregar d’organitzar el lliurament dels menús. 

− La família ha de recollir el menú al centre o bé autoritzar un tercer a 
fer-ho. 

− El centre educatiu és responsable d’informar les famílies. 

Les entitats que gestionen el servei escolar de menjador han de vetllar 
perquè les empreses que presten el servei tinguin previst poder 
proporcionar aquests menús per emportar als beneficiaris d’ajuts de 
menjador. 

Aquest servei també es podrà oferir als alumnes que no disposin d’ajut de 
menjador però no puguin assistir per les mateixes causes (tancament del 
centre, quarantena de grup o infecció per Covid19. Per tant, en cas que es 
decideixi oferir el servei les entitats gestores hauran de vetllar perquè les 
empreses prestadores del servei proporcionin els menús per emportar.” 

 
TINC EL SERVEI BECAT:  

L’AFA de l’Escola, como a gestora del servei de menjador, garantirà i oferirà el mateix 
menú que es serveix a l’Escola en format per emportar.  

 Per evitar la trobada amb la sortida dels altres grups bombolla de l’Escola, els 
menús seran lliurats a un representant de la família de cada infant pertanyent al 
grup bombolla confinat entre les 13h i les 13.15h a l’exterior de la porta grisa 
de serveis de la Rambla St. Jordi (la que te intèrfon directe amb cuina i 
menjador). Si plogués, es faria en el mateix horari per la porta de Secretaria 
de l’Escola. L’AFA proporcionarà el recipient d’un sol ús que contindrà el menú, 
caldrà portar una bossa -a poder ser reutilitzable- per transportar-lo.  

 Per evitar el malbaratament alimentari, totes les famílies becades hauran 
d’avisar cada dia abans de les 10h del matí a través del Formulari del 
Menjador de si aniran o no a buscar del seu menú.  



 
 

SÓC USUARI FIXE DE MENJADOR O LA MEVA FAMÍLIA REALITZA 
SERVEIS ESSENCIALS:  

El Departament d’Educació considera que el menjador escolar és un servei essencial en 
el marc de l’Educació Infantil i Primària. Aquesta és la raó per la qual tots els infants que 
formen part d’un grup confinat poden seguir utilitzant aquest servei, encara que en el 
format de menú per emportar.  

 Durant el període de confinament, les famílies usuàries fixes del servei de 
menjador hauran d’avisar cada dia abans de les 10h a través del Formulari 
de Menjador si vindran o no a buscar el menú per endur.  

 Si el venen a buscar els menús seran lliurats a un representant de la família de 
cada infant pertanyent al grup bombolla confinat entre les 13h i les 13.15h a 
l’exterior de la porta grisa de serveis de la Rambla St. Jordi (la que te intèrfon 
directe amb cuina i menjador). Si plogués, es faria en el mateix horari per la 
porta de Secretaria de l’Escola. L’AFA proporcionarà el recipient d’un sol ús 
que contindrà el menú, caldrà portar una bossa -a poder ser reutilitzable- per 
transportar-lo. 

 En el cas que no vinguin a buscar-lo es cobrarà només 2,5€ per menú. 

Ens sap molt greu haver de fer aquest cobrament simbòlic, però la sostenibilitat del nostre 
menjador depèn d’aquestes petites aportacions. De fet, durant els breus períodes de 
confiament totes nosaltres –és a dir, l’AFA– tenim l’obligació de seguir complint amb 
certs pagaments fixes, com són les assegurances o els mateixos sous de totes les nostres 
treballadores. Per això, és molt important aquest any de grans dificultats ser fortes i, 
sobretot, solidàries.  

D’altra banda, us recordem que és molt important avisar cada vegada que no utilitzeu el 
servei de menjador per evitar un malbaratament alimentari. Sempre fa mal veure que els 
aliments no són consumits, però aquest fet s’accentua molt més quan es produeix en un 
moment de crisi sociosanitària com el que actualment estem vivint.  

Moltíssimes gràcies per tota la vostra comprensió i cooperació per seguir fent que el 
nostre servei de menjador segueixi funcionant i, especialment, de la manera que ho fa.  

Una abraçada,  

 

Junta de l’AFA de l’Escola Sant Jordi  


