
 

Aclariments en relació amb les mesures complementàr ies 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 

 

Objectiu  

 

Aquests aclariments tenen per objectiu descriure les mesures que cal aplicar en el cas dels 
usuaris del menjador escolar que amb motiu de les mesures preventives que es prenguin per la 
COVID-19 no puguin utilitzar temporalment el servei de menjador, en el marc del Pla d’actuació 
per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que ha estat aprovat 
pel PROCICAT en el mes de juliol i revisat el setembre, així com del document Gestió de casos 
COVID-19 als centres educatius. 

 

Marc general 

 

En l’actual context de la pandèmia per COVID-19, cal prendre les mesures que resultin 
necessàries per garantir la continuïtat de la prestació del servei de menjador escolar, 
especialment en relació amb l’alumnat beneficiari d’ajuts individuals de menjador  
 
El Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 
estableix en el seu punt 5.4.3 que fins i tot en el cas de confinament dels centres per a les 
activitats docents, la cuina podrà romandre oberta per fer els menús per a l'alumnat amb ajut de 
menjador.  
 
D’altra banda, el document de Gestió de casos COVID-19 als centres educatius preveu el 
protocol que el centre ha de seguir per a totes les actuacions relacionades amb possibles casos 
de contagi de la malaltia. Les actuacions poden comportar des de l’aplicació d’aïllament i  
quarantena a un o diversos alumnes fins al confinament total del centre. 
 

 

Mesures específiques per als beneficiaris d’ajuts d e menjador escolar 

 
Les mesures específiques per als beneficiaris d’ajuts de menjador escolar són d’aplicació a tots 
els alumnes que tinguin concedit un ajut individual de menjador, amb independència de la 
titularitat del centre on estiguin escolaritzats. 

 
Quan per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es 
prengui la mesura de confinament total del centre, o bé calgui que un o diversos alumnes 
beneficiaris d’ajuts de menjador no puguin assistir a classe per trobar-se en aïllament o 
quarantena, el centre educatiu ha de garantir la continuïtat dels ajuts individuals de menjador 
mitjançant el format de menús per emportar, que tindrà les característiques següents: 
 

- Es facilitarà un menú per emportar a cada alumne/a beneficiari d’ajut de menjador, tots 
els dies que hagi de romandre en aïllament o quarantena, o els dies de confinament del 
centre, independentment que l’ajut de menjador concedit sigui parcial o total. El menú per 
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emportar ha de constar de primer plat, segon plat, postres, i s’ha de servir en envasos 
nets i d’un sol ús. 
 

- El centre educatiu organitzarà el repartiment dels menús, en coordinació amb l’empresa 
o entitat prestadora del servei i del consell comarcal, Consorci d’Educació de Barcelona, 
Àrea Metropolitana o ajuntament, si escau. En tot cas, caldrà garantir la distància de 
seguretat en el moment del lliurament. S’ha d’incloure el control del lliurament dels menús 
per emportar a l’habitual sistema de control d’assistència al menjador escolar que el 
centre tingui previst. 
 

- La família haurà de recollir al centre el menú per emportar. Es facilitarà a la família un 
document explicatiu de les condicions del servei de menú per emportar (veure model com 
Annex 1), les quals haurà d’acceptar explícitament. 
 

- En el cas que la família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar altres 
persones per recollir el menú en nom seu, mitjançant el document que s’adjunta com a 
Annex 2 a aquest informe, degudament signat.   
 

- Cal recordar que, segons queda recollit al document de Gestió de casos COVID-19 als 
centres educatius, sempre que es requereixin aïllaments o quarantenes d’infants que 
poguessin estar en una situació de vulnerabilitat, l’Ajuntament activarà la seva Àrea 
Bàsica de Serveis Socials de referència. A l'hora de fer el seguiment del cas, l'atenció 
primària de serveis socials es coordinarà amb la persona referent de l'atenció primària de 
salut i amb la direcció de l'escola. 
 

- El centre educatiu és responsable d’informar les famílies dels alumnes beneficiaris dels 
ajuts de menjador de l’existència del sistema de menús per emportar, així com de vetllar 
perquè el repartiment s’organitzi de manera que es respectin les normes de distanciament 
previstes. 

 
Els ens contractants del servei de menjador han de vetllar per tal que les empreses prestadores 
del servei tinguin previst poder proporcionar menús per emportar als beneficiaris dels ajuts de 
menjador del centre educatiu, fins i tot en el cas de confinament del centre. Aquesta previsió 
haurà de constar en el pla de funcionament del menjador escolar. En el cas que a l’empresa 
prestadora no li sigui possible oferir aquest servei, pot, opcionalment, subcontractar-ho a un 
tercer. 
 
 

Mesures específiques per a alumnes usuaris de menja dor que no tenen ajut de menjador 
(centres de titularitat del Departament d’Educació)  

 
Quan per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es 
prengui la mesura de confinament total del centre, o bé calgui que un o diversos alumnes usuaris 
del servei de menjador no puguin assistir a classe per trobar-se en aïllament o quarantena,  a 
petició del centre educatiu, els organismes que gestionen el servei de menjador poden oferir als 
usuaris afectats la continuïtat de la prestació del servei mitjançant el format de menús per 
emportar, que haurà de tenir aquestes característiques: 
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- Es podrà facilitar un menú per emportar a cada alumne/a usuari habitual del servei de  
menjador escolar, els dies que hagi de romandre en aïllament o quarantena, o els dies 
de confinament del centre. El menú per emportar ha de constar de primer plat, segon plat, 
postres i pa, i s’ha de servir en envasos nets i d’un sol ús. El preu d’aquesta modalitat de 
menú és la mateixa que estigui establerta en el menjador de què es tracti, per al curs 
2020/21, per a un usuari habitual del servei.  
 

- El centre educatiu organitzarà el repartiment diari dels menús, en coordinació amb 
l’empresa o entitat prestadora del servei, tot garantint la distància de seguretat en el 
moment del lliurament. Es recomana incloure el control del lliurament dels menús per 
emportar a l’habitual sistema de control d’assistència al menjador escolar que el centre 
tingui previst. 
 

- La família haurà de recollir al centre el menú per emportar. Es facilitarà a la família un 
document explicatiu de les condicions del servei de menú per emportar (veure model com 
Annex 1), les quals haurà d’acceptar explícitament.  
 

- En el cas que la família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar altres 
persones per recollir el menú en nom seu, mitjançant el document que s’adjunta com a 
Annex 2 a aquest informe, degudament signat.   
 

- Cal recordar que, segons queda recollit al document de Gestió de casos COVID-19 als 
centres educatius, sempre que es requereixin aïllaments o quarantenes d’infants que 
poguessin estar en una situació de vulnerabilitat, l’Ajuntament activarà la seva Àrea 
Bàsica de Serveis Socials de referència. A l'hora de fer el seguiment del cas, l'atenció 
primària de serveis socials es coordinarà amb la persona referent de l'atenció primària de 
salut i amb la direcció de l'escola. 
 

- El centre educatiu és responsable d’informar les famílies dels alumnes usuaris del servei 
de menjador de l’existència del sistema de menús per emportar, així com de vetllar perquè 
el repartiment s’organitzi de manera que es respectin les normes de distanciament 
previstes. 
 

- Per als usuaris que no s’acullin a aquesta possibilitat, es recomana que la seva situació 
tingui la consideració d’absentisme, de manera que els seus casos es gestionaran d’acord 
amb les condicions habituals fixades per a aquestes circumstàncies en el contracte del 
servei de menjador corresponent.  

 

En el cas que es decideixi i sigui possible organitzar aquest servei, els ens contractants del servei 
de menjador han de vetllar per tal que les empreses tinguin previst poder proporcionar menús 
per emportar als usuaris del menjador del centre educatiu afectats pel confinament o per 
l’aïllament o la quarantena amb motiu de la COVID-19 En el cas que a l’empresa prestadora no 
li sigui possible oferir aquest servei, pot, opcionalment, subcontractar-ho a un tercer. Aquesta 
previsió haurà de constar en el pla de funcionament del menjador escolar 
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Annex 1: model de Document informatiu per a les fam ílies sobre la modalitat de menú per 
emportar 

 

IMPORTANT: 

Cal completar i/o ajustar la informació a la realitat del servei al centre. Per exemple: 

- En cas que també s’ofereixi menú per emportar als alumnes que no tenen ajut, caldria 
afegir: “- En aquest centre també s’ofereix menú per emportar a tots els usuaris de 
menjador que no puguin utilitzar temporalment aquest servei amb motiu de les mesures 
preventives que es prenguin per la COVID-19, abans esmentades.” 
 

- Si es serveixen menús de línia freda, de més llarga conservació, cal indicar quin termini hi 
ha per al seu consum. 

 

 

 

• 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 (quarantena, 

aïllament o confinament del centre).  

• 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.   

• 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.  

• Renteu-vos  les mans abans de tocar qualsevol aliment. 
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Annex 2: model d’autorització per a la recollida de  menús per emportar 

 

___________________________________________ <indicar nom i cognoms de qui signa>, amb 

DNI/NIE_______________ <indicar el número del document>, com a pare/mare/tutor/a de 

l’alumne/a _________________________________________ <indicar nom i cognoms de 

l’alumne/a >, que cursa ______________<indicar el nivell que cursa l’alumne/a: P3, 1r de primària...> 

al centre________________________________________________<indicar el nom del centre docent>, 

 

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 nom i 

cognoms de la persona autoritzada>  amb DNI/NIE ________________<indicar el número del 

document> a recollir, en nom meu, els menús per emportar que corresponguin al meu fill/a. 

 

 _______________________________<indicar localitat>, a ___________________<indicar data> 

Signatura  
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