Procediment ús de carmanyola
Objecte: Aquest document descriu el funcionament del centre pel que fa l’ús de la carmanyola els
dimarts i dijous al centre, així com el compromís que adquireix el centre i les famílies pel seu bon
desenvolupament.
Abast: Aquest document està dirigit a les famílies, alumnat i monitoratge responsable de la
manipulació de la carmanyola
Documentació de referència: NOFC i Instruccions inici de curs
Responsabilitat: L’elaboració del document és responsabilitat de direcció.
Creació: Direcció . Juliol 2019

L’ús de la carmanyola al centre seguirà el següent procediment:
1. L’alumne/a donarà la bossa amb el seu menjar al monitor que estarà a la porta a les 8:20 en
arribar al centre.
2. L’alumne/a ha de dur els seus estris de casa (got, tovalló, forquilla, cullera, etc). S’hauran de
deixar dins d’una bossa, etiquetada, a l’espai habilitat al costat de la nevera a les 8:20 on hi
haurà el monitor responsable de recollir-ho.
3. L’alumne/a que porti carmanyola traurà el menjar de la nevera a les 14h (i no abans),
supervisat pel monitor/a de menjador.
4. L’alumne/a podrà escalfar el menjar al microones, sempre i quan el recipient i/o carmanyola
estigui homologat per aquest ús.
5. En cap cas l’alumne/a no pot compartir el menjar amb altres nois i noies que utilitzin el
servei. En cas que ho faci no se li permetrà més l’ús del servei.
6. L’alumnat que usi el servei de carmanyola romandrà en un espai habilitat per aquest ús,
separat de l’espai de menjador del centre, ja sigui en una aula diferent o en taules diferents
dins un mateix espai.
7. Després de dinar l’alumne/a desarà la carmanyola i els estris dins la seva motxilla.
8. El servei de carmanyola tindrà un preu de 26.50 euros mensual, pel servei de monitoratge.
9. En cap cas la direcció del centre és responsable de l’estat dels aliments que l’alumne/a
porti. Així mateix, la direcció del centre tampoc és responsable si l’alumne/a se salta el
protocol de forma intencionada sense que el professorat n’estigui assabentat. La
responsabilitat és de la família.
10. Les carmanyoles i els estris que porti l’alumnat han d’estar etiquetats (nom i cognoms de
l’alumne/a) i no es podran netejar al centre.
Els usuaris del servei hauran de seguir el procediment indicat sobre l’ús del servei de carmanyola els
dimarts i dijous al centre escolar i es comprometen a respectar-lo. Així mateix, no es permetrà, per
part de la direcció del centre, fer ús d’aquest servei en cas de no seguir tot el procediment, tal i com
està detallat en l’apartat superior d’aquest document.

