ÚS DE LA CARMANYOLA AL SERVEI DE MITJA PENSIÓ - ESO

Condicions
La proposta per a la utilització de la carmanyola al Servei de Mitja Pensió de l’Escola, serà d’aplicació
exclusiva sota les següents condicions:
1. Només per a l’alumnat d’ESO.
2. Per a cada grup-classe, només els dies que les classes s’allarguen fins a les 14:00 h (veure detall
al final), és a dir:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

1r ESO

X

X

2n ESO

X

X

3r ESO

X

X

X

4t ESO

X

X

X

3. No s’acceptarà, sota cap concepte, els entrepans o similars (pizzes, coques de recapte o menjar
ràpid).
4. El cost del servei serà de 4,00 € per a tothom, que es pagarien anticipadament a través del caixer
(codi de barres en tiquet diari o de 10 dies).

Forma de funcionament
•

•
•

Les famílies pagaran anticipadament i mitjançant “codi numèric d’entitat” un tiquet de 1 ó 10 dies que
bescanviaran a la recepció de l’Escola per un tiquet diari o una “Targeta Carmanyola” (veieu codis adjunts a
la pàgina següent). Aquests quedaran a disposició de l’Escola per tal de facilitar-ne el control.
Els alumnes dipositaran les seves carmanyoles dins d’una bossa, degudament identificades fins a les 9:15 h
del matí, en una safata/carro ubicat a l’entrada del menjador.
A les 9:15 h el cuiner comptarà i entrarà les carmanyoles a la càmera frigorífica. No s’acceptarà carmanyoles
entregades a partir d’aquesta hora a recepció ni directament a la cuina fora d’aquest horari.

•

A les 14:00 h la monitora traurà les carmanyoles de la càmera i les portarà al menjador, al costat de les
taules on s’ubicaran els microones, on hi haurà també un número de safates, coberts i gots coincident amb
el nombre de carmanyoles del dia.

•

Els alumnes passaran el control d’entrada de la mateixa manera que la resta d’alumnes (per als alumnes
amb tiquet d’un dia) i és marcarà una casella de la targeta d’accés amb la data del dia (per als alumnes amb
“Targeta Carmanyola”).
Els alumnes, tindran dret a l’ús de safata, coberts, got, nevera, microones, pa i aigua
En finalitzar el servei, els alumnes recolliran els seus estris com la resta d’usuaris del servei i s’emportaran
dins la seva bossa les corresponents carmanyoles, no essent possible netejar-les a l’Escola.

•
•

1 DIA:

4,00 €

10 DIES:

40,00 €

Codi Entitat:

Codi Entitat:

0384107

0384119

Avisos i recomanacions:
Les targes de menjador són personals i intransferibles.
Les targes no caduquen dins del mateix curs escolar i no estan subjectes a dies concrets, més enllà dels
que s’estipulen al punt 2 de les condicions incloses en aquest document.
Si per algun motiu l’alumne no porta algun dia el seu dinar en carmanyola, pot quedar-se a dinar
apuntant-se a recepció en les mateixes condicions que la resta d’alumnes del Centre, sense que això
consumeixi cap dia de la “Targeta Carmanyola”.
Les carmanyoles utilitzades han de poder tancar hermèticament i ser aptes per a microones.
Quan prepareu les carmanyoles, vetlleu per no tancar-les abans que el contingut estigui fred, per tal
d’evitar fermentacions.
Totes les carmanyoles i estris que els alumnes portin a l’escola han d’estar degudament identificats:
l’escola no es farà responsable de la pèrdua o deteriorament de cap dels estris que l’alumnat dugui a
l’Escola.
Abans de les 9:15 h del matí, les carmanyoles s’han de dipositar a la cuina en una bossa o
carmanyolera, ben tancada i amb el nom de l’alumne.

Lleida, setembre de 2016

