
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Memòria menjador Curs 2017/2018 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESCOLA Jacint Verdaguer 

 

 

1.EQUIP HUMÀ 

1.1Equip de monitors/es  

P3:Carlota Moyano, P4-P5:Susana Carrasco, 1r-2n:Carmen Maria Ruiz, 3r-4t:Maria 

Sánchez i 5è-6è:Juan Rodriguez  

1.2Relació i organització de treball de l’equip  

Fem 1 reunió al mes on es parla del dia a dia i de les activitats que es faran. 

L'ambient és bo i tothom aporta idees i propostes de millora. 

1.3 Relació amb l’equip de cuina 

La relació és bona i sempre que els hi proposem un canvi per millorar alguna cosa 

s'adapten hi ho fan. 

 

2. INFANTS 

2.1 Num d’infants  

P3:15 fixos, P4:7, P5:13, 1r:12, 2n:17,3r:11,4t:11,5è:12 i 6è:8. 

Els esporàdics són molt variables ja que hi ha dies que tenim 20 nens de 

diferència amb el dia anterior.  

2.2 Els grups en el dia a dia  

P3 ha estat un grup molt mogut,s'han treballat els hàbits bàsics del menjador. P4 i 

P5 tenen molt hàbits adquirits i s'ha pogut treballar altres aspectes com tallar els 

aliments, netejar els seus estris....en quant a les activitats molt motivats. 

Cicle inicial ha estat un grup una mica immadur, respecte a les activitats molt 

col·laboradors. La resta de cursos ha tingut un bon comportament al menjador en 

canvi al pati s'han tingut que aplicar normes pel bon funcionament de l'estona 

d’esbarjo. 

 

3.ACTIVITATS I CENTRE D’INTERÈS 

3.1 Centre d’interès  

"CUIDEM EL MEDI AMBIENT" hem treballat molt el reciclatge i per part dels 

nens s'han mostrat col·laboradors. 

 

 

 



 

3.2 Programació d’activitats  

Les activitats es fan dos dies per setmana, en general han tingut èxit, procurem 

fer jocs al pati tot i que als petits els hi agraden molt les manualitats. Als grans 

els hi donem la possibilitat de triar entre dos activitats i així es mostren més 

motivats. 

Les activitats d'empresa bé i la nova del Ekolo i la Gic ha agradat molt. 

3.3 Pla de pluja  

El pla de pluja es va fer a començament de curs i s'ha complert tot i que de 

vegades s'ha aprofitat la pluja per fer alguna activitat improvisada. 

 

4. ESPAIS 

4.1 Menjador  

El menjador es queda petit i estem al límit. Si el proper curs augmenta el nombre 

de nens haurem d'intentar ficar més taules. 

4.2 Patis  

Només tenim un pati, la pista i el sorral i tots fan ús de tots els espais.  

4.3 Espais per les activitats  

Normalment fem servir el pati per les activitats, excepte quan es fan coses de 

cuina que utilitzem aula de música o racons. El cole no posa cap inconvenient. 

4.4 Espai de descans (P3)  

Els nens de P3 dormen al gimnàs i allà estan molt bé. 

 

5. COORDINACIONS i RELACIONS 

5.1 Coordinació i relació amb l’escola  

La relació equip-escola és molt bona.  

5.2 Comissions de menjador   

Aquest any s'han fet 2 comissions , es considera que mentre el funcionament del 

menjador vagi bé no cal reunir-se. A més relació-comunicació coordinadora-

director és molt fluida. 

5.3 Coordinació i relació amb l’empresa  

Recepció de trucades (Virginia) 

Bona. 

Laboral (Àvila) 

Molt bona. 

Facturació/Rebuts (Maria) 

Bona. 



 

Seguiment equips (Eli) 

Regular. No hem tingut molta relació aquest curs.  

Temes alimentació (càtering: Ismael/cuina in-situ: Juan Pedro): 

Bé. 

Coordinació entre coordinadores (reunions trimestrals, traspàs de caixes...)  

Molt bé. 

5.4 Coordinació amb altres agents  

Bona. 

5.5 Relació amb les famílies  

Com que cada vegada hi ha més canals de comunicació tot és molt fluid. 

La relació amb les famílies és molt bona. 

 

6. PROPOSTES DE MILLORA 

De cara al proper curs dependrà del número de nens i nenes que hi hagi però si 

entra un P3 tan nombrós com aquest any haurem d'intentar canviar la distribució 

del menjador i necessitarem més mobiliari. També haurem d'ampliar l'equip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


