
 

PÍCNICS PER A LES SORTIDES 
ESCOLARS DE TOT EL DIA 

PREGUNTES HABITUALS SOBRE AQUEST SERVEI: 

 Què és el pícnic? 
El pícnic és el servei de dinar per a emportar els dies que els alumnes marxen 
d’excursió tota la jornada amb el seu grup. Consta de: dos entrepans freds (amb oli 
d’oliva i sense tomàquet per precaució i protocol de sanitat), una peça de fruita, una 
ampolleta d’aigua i un tovalló de paper, tot posat dins d’una bossa. Evidentment, es 
tenen en compte les al·lèrgies o intoleràncies a l’hora de fer-los; per exemple, un 
alumne celíac tindrà els entrepans amb pa sense gluten.    
Les cuineres fan els pícnics a primera hora del matí quan els hi arriba el pa, i 
posteriorment es reparteixen d’acord amb el llistat d’alumnes que té el Coordinador 
de Serveis, just abans de sortir de l’escola. 

 

 
 

 Quin preu té? 
El preu del pícnic queda comptat com un dia normal de menjador, mentre que si no 
es demana (perquè es porta el dinar de casa), aquest dia l’empresa que gestiona el 
Servei de menjador no cobrarà res.  

 
 Qui el pot demanar? 

Tots els alumnes de l’escola (siguin fixes al menjador o no) poden demanar pícnic 
quan el seu grup marxa d’excursió tot el dia. Només cal que el coordinador ho sàpiga 
amb una antelació de 7 dies i tingui les dades de l’alumne introduïdes al programa.   

 

 



 Com el puc sol·licitar?  

En el full d’inscripció al servei de menjador hi ha l’opció de pícnic “sí” o pícnic “no”. 
Un cop marqueu aquesta opció, s’introdueix a la base de dades del programa que 
gestiona el servei de menjador i aquest patró queda guardat ‘per sempre’.  

 
 Com i quan puc canviar aquesta opció? 

L’opció que teniu posada per als pícnics la podeu canviar sempre màxim 7 dies abans 
de la data de cada excursió via correu electrònic (lolaanglada@vostracuina.com). 
Passada aquesta data, l’opció ja no es pot canviar per a aquella propera sortida; des 
de cuina (com amb la resta dels aliments) es fan les comandes del pa i embotits a 
setmana vista als proveïdors. Aquesta comanda es fa a raó de la previsió de pícnics 
sol·licitats.  
 

 Què passa si tinc demanat pícnic però també porto dinar de casa? 
En aquests casos, el pícnic es pot quedar a l’escola per a que l’alumne no carregui amb 
tant de pes, però igualment a la tarda s’ho emportarà a casa per berenar, sopar... 
 

 Com puc recordar si tinc o no el pícnic sol·licitat per a les excursions? 
Podeu fer la consulta sempre que ho vulgueu al Coordinador de l’escola (Fran) 
mitjançant un correu electrònic: lolaanglada@vostracuina.com. Si falten 7 dies o més 
per a l’excursió, podreu canviar la opció i aquesta quedarà registrada per a les 
següents vegades.  
 

Bon profit!!! 
 
 

 


