Reunió del Consell Comarcal, Empresa de menjador
Alessa, AMPA i Escola
Dia i lloc: 28/09/2012 a les 10:30h - Aula de música
Assistents:
MONTSERRAT ROVIROLA (Consell Comarcal Gironès)
ROSA SAUBÍ (Consell Comarcal Gironès)
MARC BOTA (Coordinador de menjador)
MÒNICA RODRÍGUEZ (Empresa Alessa)
VIRGINIA GARCIA (Directora de l’Escola)
GLÒRIA DEULOFEU (AMPA Comissió menjador)
MARGARIDA SOLÉ (AMPA Comissió menjador)
Desenvolupament de la sessió:
* MONITORATGE
S'ha canviat una persona, és el que reclamàvem i segur que ha suposat una millora. En
aquest moment es disposa de 3 monitores més el coordinador de menjador.
* PORTES OBERTES
Demanen que no entrin pares mentre estan menjant, només ofereixen entrar dues
persones de l'AMPA o pares més endavant, cap al novembre, i només un cop al mes.
Per altra banda proposem que quan es faci la jornada de portes obertes abans de les
matriculacions, que l'escola presenti també el menjador perquè tothom pugui conèixer
l'espai, tant els pares de l’escola com els futurs nouvinguts.
* ES DEMANA CONTACTE DIRECTE AMB EL MONITORATGE
El Marc comença a les 9 a l’escola del Gegant del Rec cada dia, per tant els pares el
poden veure per qualsevol assumpte. Hi ha un telèfon de contacte anotat al plafó, es
demana que s'usi només si és necessari. Es comenta que cal informar als pares que han
de transmetre les incidències o preguntes del servei al Marc directament, o bé deixar
una nota escrita enganxada a l'agenda i així s'evitaran possibles confusions en les
transmissions dels missatges.
* SEGUIMENT DE MENJADOR (“Com hem menjat”)
L’empresa havia proposat una agenda per fer el seguiment de P3, en lloc del full de
seguiment diari que es penja al plafó, però degut el poc temps que disposen els
monitors, es decideix mantenir el full de seguiment diari pels alumnes de P3 a 1r, i de 2n
a 6è es farà arribar un informe mensual.
*INCIDÈNCIES
Queda clar que si hi ha qualsevol incidència al menjador el Marc truca als pares el
mateix dia i els informa per solucionar-ho el mes aviat possible.
L’empresa de monitoratge determinarà també un pla d’Emergència en cas d’accidents
que quedarà reflectit en el Pla de funcionament de menjador.

* REDUCCIÓ DEL TEMPS DE MENJADOR
Donat el poc temps que hi ha i que cal fer dos torns degut a la mida del menjador i al
personal, es demana a les professores d'infantil que a les 13h tinguin els nens amb les
mans netes. De moment no han iniciat el rentat de dent ja que els alumnes de primària
no disposen de temps per fer el rentat de dents. Es dona l'opció que ho facin els que ho
necessitin i es deixa oberta la opció de veure si més endavant es disposa de temps.
* MATERIAL
Es reclama per part del Consell Comarcal i la Direcció de l'Escola que es justifiquin les
despeses i que es compri el material necessari ja que hi ha una partida de 1000€
aproximadament per invertir, donat que en destinen 500€ a cada escola, entre les dues
escoles, el Pla i el Gegant. Amb això cal tenir paper de mans, sabó i paper de wc, i
també s'ha de poder comprar material per l'estona d'esbarjo: des de pales i galledes fins
a jocs de taula colors i demés.
*HÀBITS
Demanem que es clarifiqui un objectiu per cada tram d'edat en l'apartat del Pla de
menjador que parla dels hàbits a assolir, p.ex. P5 col·labora en la separació de les
deixalles, P3 seuen correctament a la cadira...
El Coordinador de menjador comenta que ha canviat molt l’ambient al menjador, que hi
ha menys nens conflictius i que per tant també poden dedicar més temps a l’educació en
hàbits.
*PREU DEL SERVEI
En resposta a la petició de l’AMPA d’abaratir el preu del servei ja que hi ha menys
horari, comenten que ara per ara és impossible ja que hi ha moltes escoles deficitàries, i
encara que la nostra no ho sigui, ells compten amb un preu global que ho faci
sostenible, en un futur, si hi haguessin canvis es podria plantejar, però de moment és el
preu que hi ha fixat.

