
 
 
 
Sessió número: 01 
Data: 11/11/20 
Horari: 15.15h 
Lloc: Reunió telemàtica  meet.google.com/gtq-ihfy-nrg   
 
 
Acta de la reunió :  
 
 

1. Presentació dels membres de la comissió :  

Fem la presentació oficial dels membres de la comissió de menjador que 

està formada des del sector famílies per : Nerina Troia, Lorena Ballester, 

Esther Barrero, Vanessa Alonso i Jordi Palau, sector mestres: Marta Rubio.  

En aquesta reunió no hi ha la Carla representant de l’empresa CET10 ( 

monitoratge i espai migdia) ni en Manel representant de cuina ( empresa 

Catschool). Hem prioritzat realitzar una primera reunió només el sector 

famílies i escola per tal de fer un recull de tots aquells aspectes que volem 

tractar amb l’empresa de monitors i cuina i també poder establir els 

objectius de la comissió.  

2. Funcionament de la comissió de menjador : La funció principal de la 

comissió és fer una supervisió dels menús, de les activitats de l’espai migdia 

i anar valorant el seu funcionament per tal de garantir que tan el menjar 

com les activitats que es realitzen donen resposta als projectes que ens han 

presentat les dues empreses. Els representant de les famílies són els 

encarregats de recollir tots els neguits, suggereixes, queixes que tinguin les 



famílies i aportar-les en aquest comissió per tal de trobar solució i des de 

l’escola que ha assumit la gestió del menjador des d’aquest curs 20-21 

recollir-les i anar buscant les solucions conjuntament amb les dues 

empreses implicades.  

3. Organització del menjador en situació COVID : S’ha habilitat l’aula 

polivalent com a menjador per tal que poguessin dinar la comunitat de 

mitjans a l’hora que la comunitat de petits està dinant al menjador. 

D’aquesta manera hem pogut establir dos torns de menjador i poder 

garantir que tots els alumnes poden dinar amb el temps necessari i 

disposen d’un temps d’esbarjo. Alhora així manteníem els grups bombolla i 

garantíem les mesures de seguretat i prevenció que duem a terme a l’escola 

al llarg del dia.  

 

4. Valoració dels pícnics i menús del curs 20-21 

 
Pel que fa als pícnics de les sortides, hi haurà uns canvis, ja que després 

d’haver realitzat la primera sortida amb totes les comunitats hem pogut 

observar alguns aspectes que calia acabar d’adaptar a les necessitats dels 

alumnes. Per tant a partir d’ara els entrepans seran un de formatge curat i 

un de pernil salat. Hi haurà una peça de fruita i una ampolla d’aigua.  

5. Calendari d’observacions periòdiques al menjador ( Espai Migdia)  per part 

de la comissió : Decidim que farem una observació per mes 

aproximadament per tal que al llarg del curs s’hagin pogut fer al menys 6 

observacions . De moment establim les dues primeres per aquest primer 



trimestre. El proper divendres 13 de novembre i el dia 10 de desembre. El 

divendres 13 vindran la Nerina i la Lorena i el dia 10 de desembre l’Esther i 

en Jordi. Aquestes observacions han de servir perquè de primera mà 

observem com funciona l’espai migdia , si els menús que es serveixen són 

els que ens diu l’empresa etc. La idea és poder construir un espai migdia de 

qualitat i amb les garanties que els nostres infants reben una bona 

alimentació i una atenció per part del monitoratge oferint diferents 

activitats en la mateixa línia pedagògica que l’escola.  

 

6. Torn obert de paraules.  

 
- Acordem que a les notes de p3 que es dóna a les famílies on s’informa si 

el nen o nena ha dormit , també s’informarà si ha jugat o ha fet alguna 

activitat.  

- Es demanarà a cuina que tinguin en compte que hi ha alumnes de 1r 

que necessiten menjar la fruita ( poma) a trossos perquè se’ls hi han 

caigut les dents i que per tant se’ls hi ha de donar trossejada.  

- La Carla en presentarà el projecte d’activitats de l’espai migdia en la 

propera reunió de la comissió de menjador.  

- Aquest any els alumnes de p3 que no fan migdiada disposen d’un espai 

per poder jugar, mirar contes ara ja al primer trimestre, de cara al segon 

trimestre a mitjans de febrer es començarà a retirar l’estona de dormir 

als alumnes de p3 i només es farà en els casos excepcionals de nens o 

nenes que per diferents motius necessitin aquest temps de descans.  



- La propera setmana hi haurà canvis en la web de l’escola i un d’ells serà 

que afegirem un espai per a cada comissió on s’aniran penjant les actes 

per tal de que les famílies que ho vulguin les puguin consultar.  

- Es demanarà als monitors i monitores que facin fotos de l’espai migdia 

per poder penjar-les a instagram i que també es podem veure aquest 

moment dins l’espai escolar.  

- Acordem fer la propera reunió de la comissió el dia 26 de novembre a 

les 15.15h.  

 

 

Barcelona, 12  de novembre de 2020 

 


