FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR
La comissió de menjador està formada per membres de l’AMPA, pares i mares de
l’escola, membres de l'equip directiu, mestres i membres de l’empresa concessionària
del servei.
Aquesta comissió depèn del Consell Escolar, per tant una part dels seus integrants són
membres del sector pares i sector mestres (aprovat en el C.E,. 17 de maig de 2000).

Què fem?
● Revisió de menús i funcionament diari del menjador.
● Revisió del Pla de menjador.
● Seguiment dels espais de la cuina i del menjador.
● Seguiment econòmic i priorització de la inversió per millora del menjador i les
activitats que es fan.
● Seguiment de l'organització general del temps de migdia.
● Anàlisi de la valoració del servei de menjador per part de la comunitat educativa.

Com ho fem?
● Participant en la Planificació Anual de menjador, fent xarxa amb les activitats
d’escola.
● Participant de les reunions de revisió dels menús, fent propostes de millora, fent
seguiment de les incidències del dia a dia i revisant compromisos adquirits per
part de l'empresa de menjador.
● Fent visites periòdiques als espais de la cuina i del menjador i/o quedarse a
dinar algun dia al menjador (membres de la comissió).
● Fent seguiment del contracte signat amb l’empresa encarregada del servei:
preus, pressupostos i incidències relacionades amb temes econòmics.
● Coneixent l'organització general del temps del migdia, recollint incidències,
inquietuds i expectatives de tots els agents implicats, en relació a la qualitat de
l'atenció durant l'estona del menjador, del temps de lleure i de descans.

● Donant resposta a suggeriments i dubtes de les famílies, gestionant la relació
amb l'Ampa, Escola i empresa del servei; fent servir els diferents espais de
comunicació de l'escola.
● Exercint de portantveu a les reunions de junta de l'Ampa, assemblees de
l'Ampa, claustre de professors i el Consell Escolar de l'escola.
● Valorant el servei de menjador per part de la comunitat educativa fentne
propostes de millora.

