
ACTA REUNIÓ AFA - MENJADOR - ESCOLA 

20/02/2019 

 

Assisteixen:  

Representants famílies: Gemma Arxé, Mònica Sanuy, Laia Solà 

Representant escola: Núria Mallen 

Coordinadora cuina: Marta Bayés 

Representants Consell Comarcal: Anna Franquesa i Issac Martínez 

Coordinador pedagògic: Eduard Escuchas  

Coordinadora monitores: Raquel Ges 

Temes a tractar: 

 Presentació. A nivell de monitoratge, En Ramon ha plegat i ha començat a treballar-hi 

l'Anna Rabat. Raquel coordinadora. 

 Presentació del Pla de Treball i Funcionament del menjador. Està disponible a l'escola per 

a qualsevol família interessada en consultar-lo. 

 En relació a les extraescolars que es duen a terme al migdia, les monitores s'estan 

ajustant bé als horaris, encara que això implica que els hi queda el temps molt just (amb 

els alumnes de primària), ja que aquest any hi ha més usuaris que anys anteriors. 

Prioritzen el fer bé les coses més que fer-ne moltes. Veuen que els infants necessitarien 

més temps d'esbarjo i per poder jugar i els que participen d'extraescolars no poden. En 

aquest sentit, és una decisió familiar inscriure als infants a extraescolars en aquest horari. 

 Proposta d'introduir l'hàbit de rentar les dents al menjador. Elles estan obertes a la 

proposta. Es debat els pros i contres. Relacionat amb el punt anterior, veiem que hi ha 

molt poc temps. Hi ha rutines molt ben instaurades com rentar les mans, parar taula, 

veure menú, cantar la cançó (infantil)... i si introduïm un hàbit nou cal fer-ho bé. 

Finalment es valora que no s'introdueix per tal de prioritzar les seves rutines que estan 

funcionant molt bé, la falta de temps i que prioritzem la responsabilitat de les famílies en 

relació a aquest hàbit matí i nit primordialment. 

 L'ambient del menjador aquest any està sent molt agradable i satisfactori, no hi ha 

conflictes importants, quan hi ha qualsevol cosa se'n parla i hi ha bona predisposició. 

Recordem que en cas que hi hagués alguna cosa important, les monitores utilitzen 

l'agenda de classe per transmetre-ho a les famílies. Igualment, si les famílies han de 

comunicar alguna cosa, l'agenda és un bon mitjà, així com l'horari d'atenció a les famílies 

que té la Raquel o inclús el seu correu electrònic.  

 El tema de retirar la bata a infantil està anant molt bé, els infants utilitzen correctament el 

tovalló. En el cas de primària, no l'utilitzen gaire, alguns alumnes ja ni el porten o se'l 

deixen a la motxilla per utilitzar el de paper, que al menjador sempre n'hi ha. Decidim que 

tornarem a reforçar el tovalló de roba entre tots (famílies i menjador), els de paper es 



retiraran perquè no els tinguin a l'abast (només si algú no el dugués), ja que a més, som 

Escola Verda. Per tant, cada dilluns tots els alumnes hauran de portar el tovalló de roba 

en una bossa de roba, i aquesta es retornarà a casa el divendres per poder rentar-lo. 

Recordar que hi hagi el nom posat. 

 Tema menús. Els hi fem constar que a principi de cada trimestre es reben per correu 

electrònic els menús correctament però en format paper arriben molt tard, inclús més de 

tres setmanes. Veuen que això no pot ser i per tant estaran alerta perquè això no passi. 

Recordem que a la web de 7 i tria hi ha tots els menús penjats. En relació a menús 

personalitzats, les famílies que el vulguin i no el tinguin, poden demanar una còpia 

directament al menjador o bé per email a la Marta, la coordinadora 

(marta.bayes@7itria.cat). 

 En relació als preus i cobraments. Recordem que a principi de curs ens fan arribar un 

paper amb els preus i tota la informació necessària. Aquesta informació també està al Pla 

de Treball i Funcionament disponible a l'escola. Preu per dia d'un usuari fix és de 

6.60€/dia i 7.20€/dia per un usuari eventual. En cas d'una falta justificada amb document 

mèdic es retornarà el 100% i si és una falta avisada sense justificant es retornarà 3.36€ 

(preu del menú). Si es preveu una absència llarga, per malaltia o altres, sempre hi ha 

l'opció de donar-se baixa del servei i després un altre cop fer l'alta. En cas de dubtes 

sempre ens hi podem posar en contacte telefònicament (93 682 10 43). Els justificants els 

podem fer arribar a través de l'agenda del menjador (P3) o a la mestra directament a les 

9h. 

 Està pendent la renovació de la concessió, de la qual pels mesos que en restaven, s'ha 

demanat una pròrroga. De cara al curs 2019-2020 hi haurà el concurs per a la nova 

concessió. Cuinera i monitores continuarien igual tant si hi ha canvi d'empresa com si no. 

 Reprenem la idea de fer un curs de formació en primers auxilis obert a tothom. La Núria 

en parlarà amb l'Ajuntament. 

 Pendent veure què passarà amb la possible aprovació de la Llei de contractes de serveis a 

les persones. Està en elaboració i s'està reformulant constantment encara. De tota 

manera, no implica res a nivell d'AFA. 

 


