
 
 
 
Sessió número: 03 
Data: 12/1/21 
Horari: 15.15h 
Lloc: Reunió telemàtica    
 
Acta de la reunió :  
 
 

1. Retorn de l’observació de l’espai migdia per part del Jordi i l’Esther :  

 

En Jordi ens explica com va anar l’observació de l’Espai migdia el dia que ell i l’Esther 

van venir. La sensació general va ser molt bona, van observar que els canvis dels que 

havíem parlat en l’anterior reunió  com per exemple que els alumnes més grans 

tornessin a tenir càrrecs com servir l’aigua etc. s’estaven implementant i això havia 

suposat un canvi en la dinàmica de l’estona de dinar denotant-se més calma i donant 

més espai al monitor per realitzar la seva tasca pedagògica i no tant la de “cambrer”. 

Les qualitats i qualitat del menjar el van trobar molt bé, no va faltar menjar en cap torn i 

es va poder repetir sense problema.  

La gestió dels patis també la van trobar correcta i en el cas dels alumnes de p3 de 

moment encara estan fent migdiada i no sortint al pati del rocòdrom perquè fa molt fred 

, però acordem que a principis o mitjans de febrer en funció de temps que faci passarem 

un enquesta a les famílies per determinar quins nens i nenes encara volen seguir fent 

migdiada i quins ja no en fan i flexibilitzarem l’estona del dormir, donant opció a 

dormir, descansar o sortir a jugar al patí del rocòdrom.  

 



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

de la comissió :  

 Determinem que farem tres observacions al llarg d’aquest trimestre. La primera 

observació la realitzaran la Heidi i la Vanessa i després tornarem a començar amb la 

Lorena i la Nerina i després en Jordi i l’Esther.  

També vam comentar que no cal que les parelles que han fet l’observació conjuntament 

ho tornin a fer junts es poden fer altres agrupacions.  

Les dates concretes es comunicaran a direcció per tal d’estar assabentats.  

 

3. Explicació a tota la comissió de l'incident que es va produir el dia 18 de 

desembre en relació a la pasta del caldo dels grups de 4t i 5è.  

Des de direcció s’explica l’incident que hi va haver el dia 18 de desembre en un dels 

plats que es van servir als alumnes de 5è i 4t . Es va servir caldo i en alguns plats es van 

trobar cucs que provenien de la pasta. Es va actuar molt ràpidament i es va retirar el 

caldo, es va fer un de nou amb fideus i se’ls hi va donar. La reacció per part del personal 

de cuina i monitors va ser molt ràpida. I la resposta des de l’empresa Catschool també el 

dilluns 21 al matí va venir el tècnic de qualitat de l’empresa i va elaborar una 

investigació i un posterior informe amb els fets i la possible causa del incident, així com 

les accions realitzades. Es va comprovar que la pasta no estava caducada però 

possiblement tenia algun forat per on entrava aire i per això es van fer cucs, evidentment 

es va retirar tota la partida.  

Des de CET10 se’ns comunica que es farà el retorn de la part proporcional d’aquell plat 

a les famílies afectades.  

 

 



4. Torn obert de paraules.  

 
Determinem que la propera reunió la farem en funció de la data de l’observació a 

l’espai migdia per part de la Vanesa i la Heidi.  

 

Sense cap més tema a tractar donem per acabada la reunió a les 16.00h.  

 

 

Barcelona, 12  de Gener de 2021 

 


