
ACTA REUNIÓ AFA - MENJADOR - ESCOLA 

27/05/2019 

 

Assisteixen:  

Representants famílies: Eugènia Garcia, Gemma Arxé, Gemma Lino, Carlos Fuster i Laia Solà 

Representant escola: Núria  

Coordinadora cuina: Marta Bayés 

Representants Consell Comarcal: Issac Martínez 

Coordinador pedagògic: Eduard Escuchas  

Coordinadora monitores: Raquel Ges 

Temes a tractar: 

 Les monitores han redactat una memòria de tot el curs, hi ha explicat tot el recorregut 

del menjador durant tot el curs, projectes, activitats, valoracions. La podeu trobar al 

menjador i la podeu consultar sempre que vulgueu. 

 Des de 7 i Tria i monitores es valora aquest any com molt positiu. Una de les últimes 

activitats fetes pels nens és una sèrie de propostes de millora del menjador i dels 

hàbits treballats, també ho podeu trobar exposat al menjador. 

 Comunicació: podem ressaltar la comunicació entre famílies i monitores. La Raquel, 

com a coordinadora, està a disposició en hores convingudes de 15 a 15:30h per 

consultes o resoldre qualsevol cosa que preocupi als pares. També se la pot trucar al 

seu telèfon per agilitzar o buscar altres moments si cal. 

 La Revista trimestral ha arribat amb puntualitat. 

 Rentat de dents: no es pot portar a terme ja que literalment no hi ha temps per fer-ho 

ja que hi ha molts nens i nenes que van a extraescolar i han d’anar molt ràpid. 

 Temps lliure: després de dinar els nens i nenes poden triar fer l’activitat proposada per 

les monitores o fer joc lliure. Des de les famílies es va demanar que aquest temps no 

fos obligatòriament pautat, els nens i nenes en general prefereixen triar el seu joc,  

tenen materials per pintar,tots els espais del pati, pilotes de futbol, bàsquet, etc... 

 Tovallons: Ha millorat aquest hàbit des de l'última reunió, però continuaran insistint en 

consolidar-lo. 

 Rentar mans: també seguiran treballaran sobretot per consolidar-lo. 

 Participació dels infants: pel proper curs hi ha la iniciativa de que hi hagi nens/es que 

participin en la Comissió de menjador. Ens sembla molt bona idea a tothom. 

 Import del Tiquet del Menjador: pel proper curs es manté el preu del tiquet del 

menjador. Hi ha una modificació: si un/a nen/a està malalt/a, es pagarà el preu 

íntegra. Si es preveu una malaltia llarga, sempre hi ha l'opció que la família doni de 

baixa del servei al seu fill/a i quan es reincorpori faci l'alta de nou. Com cada curs, es 

rebrà una carta amb tots els detalls. 



 Pel proper curs, hi ha concurs per renovar les empreses que gestionen el menjador. 

Per temes de terminis, creuen que començarem el curs sense que hagin determinat 

quina serà la empresa guanyadora però amb 7 i Tria, ja informaran de la resolució així 

surti aquesta informació. De tota manera, es començarà el curs amb 7 i Tria. 

 

 


