
 

 

       Casal l’Esquitx 

 

AUTORITZACIÓ PER PORTAR MENJAR DE CASA 

Durant el CASAL D’ESTIU 2022 portaré el dinar de casa cada dia perquè el meu fill/a ho 

mengi a l’escola, responsabilitzant-me del control higiènic-sanitari de l’àpat. 

L’escola seguirà les pautes recomanades pel Departament de Salut per donar de menjar als 

infants. En aquest sentit, les pautes recomanades en seguretat alimentària per a la 

manipulació del menjar provinent de casa a l’escola són les següents: 

• Els aliments cal que vagin etiquetats amb el nom i cognoms. En el cas d’un aliment de tipus 

làctic (iogurts i altres) també ha de figurar la data de caducitat en lloc visible. Les educadores 

el posaran a la nevera fins a l’hora de donar-li a l’infant. 

 • La fruita ha d’arribar sencera diàriament a l’escola i dins un contenidor de plàstic, amb el 

nom i cognoms de l’infant i la data.  

El pare/mare/tutor-a sotasignats es fan responsables i es consideren informats sobre la 

manipulació del menjar portat des de casa a l’escola i és l’únic responsable de què el 

contingut del menjar que portin sigui l’adequat per a l’infant en cas de que sigui al·lèrgic o 

intolerant a qualsevol aliment, eximint a la Fundació Pere Tarrés i a les monitores de 

qualsevol problema derivat de la ingesta d’aliments inadequats per l’infant. 

Nom del nen/a: 

Nom i cognoms del pare/mare/tutor/a:  

DNI: 

 

 

SIGNATURA del pare/mare/tutor 

 

Consells per preparar dinars de carmanyola 

• Utilitzeu carmanyoles  netes i aptes per a ús alimentari. Si les utilitzeu per 
reescalfar l’aliment, comproveu també que  són aptes per a microones (plàstic o 
vidre). 

• Renteu-les cada dia amb aigua calenta i sabó. 

• Eviteu el contacte dels aliments crus amb els cuinats 

• No trenqueu la cadena del fred. Traieu les carmanyoles de la nevera de casa en 
el darrer  moment i col·loqueu-les preferiblement amb un acumulador de fred, en 
una bossa o un portacarmanyoles isoterma. 

• Tant bon punt arribeu a l’escola lliureu la carmanyola a les educadores perquè les 
guardin al frigorífic 

Més informació a: 
https://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/consells_sobre_seguretat_alimentaria/con
sells-per-preparar-dinars-de-carmanyola/ 
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