Reunió seguiment servei Menjador
El Pla - Gegant del Rec
Data i hora: 15/11/2013 a les 13:30h
Assistents:
-

Consell Comarcal, Servei de Gestió de menjadors escolars
Direcció Escola Gegant del Rec
Direcció Escola El Pla
Comissió menjador AMPA el Gegant del Rec

Principals punts tractats a la reunió:
-

-

Degut als canvis i problemes de funcionament del servei de menjador, el passat 8
d’octubre es van reunir l’Ajuntament, Consell Comarcal, Escoles i la nova empresa de
gestió de menjador, CUINA I GESTIÓ, per aclarir els problemes. L’empresa va assumir
que no estava portant correctament el servei. Degut a això l’empresa va determinar
canviar el coordinador de zona i realitzar millores en el funcionament del servei i
millores en el servei de cuina i formació a la cuinera en matèria de càtering. El Consell
Comarcal els va reclamar que especifiquessin més els tipus d’aliments al menú (per
exemple lluç en lloc de peix...).
Nou coordinador de zona de l’empresa (Fernando).
Actualment al nostre servei menjador hi ha els següents nens fixes: 34 nens de P3 a 2n,
i 23 nens de 3r a 6è.
2 torns de menjador i quatre monitors, amb la següent programació:
- 13h:
 Tots els alumnes en ordre i amb 3 monitors surten del Gegant del Rec
cap a l’Escola del Pla. Els petits pel portal lateral de l’escola i els grans
pel portal del pati de primària.
 Un monitor es queda a l’Escola del Pla per atendre i recollir els nens
del Pla.
 34 Nens de P3 a 2n dinen amb 3 monitors
 23 Nens de 3r a 6è Juguen a la pista de bàsquet del Pla vigilats pel
Coordinador (Marc) i esperant a dinar a les 14h.
- 14h:
 P3 a 2n acaben de dinar i creuen amb 2 monitors pel portal lateral fins
a l’Escola del Gegant. Fan esbarjo fins a les 15h al pati d’infantil.
 El grup de grans entra al menjador amb el Coordinador més 1 monitor.
- 14:50h:
 El grup dels grans acaba de dinar i trona acompanyat del coordinar a
l’Escola del Gegant.
 Una monitora es queda amb els alumnes del Pla.
- 15-16h:
 Una monitora es queda per realitzar la neteja del menjador, neteja de
safates i plats (Montse)
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-

-

En cas de Pluja es realitzaran les activitats d’esbarjo dels grans al Gimnàs de l’escola
del Pla. Pels petits estaran a les aules d’infantil del Gegant del Rec.
Es definirà un protocol d’actuació en cas d’emergència per aquesta nova organització.
L’Empresa informarà del protocol.
Respecte a la qualitat dels menús, a part del control per part de l’empresa, una tècnica
de l’ajuntament el supervisa (Pepa).
Des de l’AMPA reclamem menús més equilibrats i no tants estofats. Com que els
menús estan preparats a la cuina del Mas Masó, i es reparteixen en càtering a les
escoles, ha canviat el sistema de cocció i perquè els menús no arribin freds hi ha més
aliments amb líquid (estofats, bullits, cremes, sopes...) i no tanta planxa.
Es modificarà el Pla de funcionament de menjador de l’Escola incloent tots els nous
canvis.
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