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RESUM REUNIÓ COMISSIÓ DE MENJADOR  
Dimecres 23 octubre 2013 

 

Reunits: Del equip directiu de l'escola la Mònica Jiménez i el Quim Jové, del servei de 

menjador la Núria Rovira i l'Anna Rectoret per part de Cuina Argentona i la Montse 

Carbonell del servei de monitoratge de Ganyotes. I de per part de l'AMPA: la Montse 

Clavell, l'Avel·lí Rodríguez, la Rut Codosal i la Maria Felip. 

 

1.- Contracte de l'AMPA amb Cuina Argentona i  subcontracte de Cuina 

Argentona amb Ganyotes 

 S’informa de les empreses que es responsabilitzaran de la cuina i el monitoratge: 

De la cuina s’encarrega l’empresa Cuina Argentona (setembre 2013 a agost de 

2017), i del monitoratge Ganyotes (subcontractada, any a any, per Cuina 

Argentona). 

2.- Pla de funcionament del servei de menjador 

 El pla de funcionament s’està confeccionant.  

 La Montse va parlar del canvi de rutina els dies que plou i que han hagut d'ocupar 

alguna que altre aula, tot i que el gruix de nens romanen als espais més amples 

dels edificis.  

 Es va demanar que el pla de funcionament del menjador estigui penjat al web de 
l'escola i per una millor difusió al de l'AMPA. 

3.- Extraescolars del migdia 

 Cuina Argentona i Ganyotes sol·liciten a l'AMPA que les llistes d'extraescolars de 

migdia estiguin al dia. Que s'han trobat amb nens que han canviat l’horari 

l'extraescolar, però ningú els ha avisat.  

 Cuina Argentona i Ganyotes van comentar que els alumnes que fan extraescolars 

al migdia i que no es queden a dinar, quan surten toquen el timbre per a poder 

sortir, però com no hi ha personal de l'escola a aquelles hores elles no es poden 

responsabilitzar d'obrir la porta. En alguns casos s'han adonat que els nens 

romanen sols per l'edifici. Hem quedat d'acord, que la responsabilitat 

d'acompanyar als alumnes, o alumne, quan acaba l'hora d'extraescolar 

és de qui gestiona aquell servei (sigui anglès o música).  

 Altre punt a concretar és que els alumnes que fan música i es queden a dinar 

¿han de deixar els instruments a la classe? La Montse ha suggerit que els deixin 

al menjador, com ho feien abans, al racó del final del menjador (a prop de 

l'entrada més propera al pati), que allà els nens tenen prohibit tocar res, i quan 

l'alumne vagi a classe ho reculli. Estem d'acord en que és una bona solució per a 
evitar que els nens pugin a les classes i estiguin sols per l'edifici. 
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4.- Reclamació rebuda al correu de l’AMPA 

 S'estableix que dintre del pla de funcionament, s'ha de seguir un protocol per a 

situacions delicades. Quedem d'acord que primer s'intentarà resoldre dintre 

de la comissió de menjador i que si el cas ho requereix s'informarà a la 

comissió de convivència del consell.  

 Cuina Argentona i Ganyotes suggereixen que algú de la comissió hauria d'estar 

localitzable durant el temps del migdia per si hagés alguna urgència que requerís 

una actuació immediata. S'acorda que la directora de l'escola i la 

presidenta de l'AMPA (per aquest ordre) siguin les persones a adreçar-se 
en aquests casos.  

5.- Precs i preguntes 

 En el torn de precs i preguntes la Rut comenta el fet que als alumnes que venen 

de l'Aixernador els hi està costant l'adaptació a les rutines i dinàmiques de la 

nova escola. Per part de Ganyotes s'ha tingut especial cura amb aquests 

alumnes, i s'ha observat que els que es queden habitualment ja estan adaptats i 

que s'està fent el possible per aquells que es queden de forma esporàdica. En 

Quim corrobora aquest fet, i tret d'un cas que es va incorporar més tard, els 

habituals estan plenament adaptats.  

 Es va demanar que hi hagués més comunicació entre pares-menjador, 

concretament per els de cicle inicial. L'Avel·lí va suggerir que es continués a P4 

amb el mateix sistema que P3, es a dir, una llibreta on s'hi reflectís el dia a dia 

de l'alumne. Vam acordar que Ganyotes valoraria si la proposta era viable.  

 La Montse va sol·licitar que de la mateixa forma que es fa una reunió 

d'informació abans dels casals, també es podria fer pel menjador, donat que 

molts pares no saben la tasca que es realitza al menjador i les reunions d'aula 

d'inici de curs no són el moment d'explicar-ho. S'ha acordat de fer una reunió 

informativa el dimecres 13 de novembre. Em cregut oportú que per part de 

l'AMPA s'aprofiti aquesta reunió per donar a conèixer que els pares/mares que 
vulguin poden anar a provar el menjador. 

 

 

 

 

 


