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MEMÒRIA VOCALIA MENJADOR CURS 2019-2020 

 

1. El 8 de novembre de 2019 celebrem la primera reunió del curs amb Alcoes, amb la nova 
coordinadora, Núria, i el responsable, Francesc. 

En aquesta reunió es parlen dels següents temes: 

- Els nostres millors desitjos per a Carol, que està de baixa temporalment. 
 

- Donar publicitat de les activitats del migdia. Hi ha una graella amb noves activitats per 
al temps del migdia: jocs de taula, projecte menjador silenciós, jocs dirigits, basquet, 
etc. 
 

- Pla de funcionament 2019-2020. Demanem que ens facin arribar el pla de 
funcionament per a poder treballar en fer millores i/o suggeriments del seu contingut. 

 
- Visites al menjador dels membres de la vocalia (Resten pendents les visites de dos 

membres de la vocalia de menjador). Valoració molt positiva. 
 
- El grau d’implicació de la comissió de menjador. Manifestem que tot i que l’AFA ja no 

gestiona el menjador ens agradaria ser part activa per a participar i proposar accions 
de millora i ser l’enllaç amb les famílies. 
 

- Concurs pendent per a l’adjudicació d’empresa de menjador i lleure de l’escola. Alcoes 
no té cap novetat sobre aquest tema. 
 

- Recuperació de l’apartat Sabies què? del menú mensual. Demanem que es recuperi 
aquest apartat que pensem que és interessant per a les famílies. 
 

- Reunió amb les famílies. És una petició que ja es va fer el curs passat i ens comuniquen 
que la faran el 2n trimestre.  
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Vam transmetre la importància que les famílies de P3 poguessin conèixer els monitors 
i monitores de menjador: no va ser possible la seva l’assistència a l’esmorzar de P3, 
però a la reunió de curs els monitors i monitores del menjador es van encarregar de 
la ludoteca (proporcionada per l’AFA) i així les famílies els/les van poder conèixer. 
 

- Ens comenten novetats/millores que han implementat aquest curs:  
o Osmosi 
o Pícnic: han canviat el suc per una peça de fruita i fan servir bosses de plàstic 

reciclat. 
o Canvi de proveïdor del pa amb una millor qualitat nutricional. 

 
- Proposem introduir els iogurts sense sucre en el menú: la setmana del 18/11 es fa una 

prova pilot. 
 

- Ens informen que hi ha un problema d’espai. El nombre d’infants que utilitzen el servei 
del menjador ha augmentat notablement (40-50 infants més) i els torns han de 
començar abans per a poder encabir els 3 torns en l’horari del migdia. Ens demanen 
mobilitzacions per part de les famílies per a reclamar al Consorci que solucioni el 
problema. 
 

- Pel·lícules en el temps del migdia: Ens informen que els nens i nenes de cursos 
superiors demanen que es modifiquin alguns títols. Parlem amb Begoña, que 
s’encarrega d’aquest tema per veure com ho té organitzat. 
 

- Sabates a l’hora de la migdiada dels infants de P3. Ens informen que el fet de que els 
infants de P3 mantinguin les sabates durant la migdiada respon a criteris de prevenció 
de riscos i seguretat.  
 

2. En data 26/11/2019 Alcoes ens envia el pla de funcionament del curs i comencem a 
treballar en el contingut, fem diverses reunions de la comissió per donar els nostres punts 
de vista. En data 3/02/2020 enviem la nostra proposta amb els suggeriments, que no es 
van incorporar, possiblement per la pandèmia. 
 

3. El 28/11/2019 Alcoes ens comunica que la prova pilot del iogurt sense sucre no ha tingut 
gaire acceptació, sobretot en els i les alumnes de cursos superiors,  i que tornaran a servir 
iogurts amb sucre.  
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- Fem una proposta sobre mantenir el iogurt sense sucre en el primer torn del menjador 
(P3 a 1r) i anar pujant als següents cursos fins a arribar a tots els torns. Alcoes valora 
la proposta juntament amb la direcció i l’accepten. 

 

4. El 29/01/2020 hi ha una incidència en el menú, està previst com a segon plat perca. La 
comissió té coneixement el dia 28 per comentaris d’algunes famílies de dins i fora de la 
mateixa comissió. El mateix dia 28 a la tarda contactem amb Alcoes i canvia el menú. 
Volem destacar la bona disponibilitat i rapidesa en la modificació del menú. 
 

5. El dia 5 de febrer es celebra la reunió d’Alcoes amb les famílies en la qual exposen el pla 
de funcionament, la seva manera d’elaborar els menús diaris (inclosos els dels infants 
amb alguna intolerància i/o al·lèrgia alimentària). Després de la seva exposició hi ha un 
torn de preguntes i una visita a les instal·lacions de la cuina. 

En aquesta reunió es comunica que l’escola ha estat escollida per a participar en un 
projecte de reducció de la proteïna animal. Alcoes ens convida formalment a participar 
d’aquestes reunions, prevista la primera per al 19 de març, que va ser cancel·lada a causa 
del confinament pel covid-19. 

 

 


