
RESUM REUNIO DE MENJADOR 
Dijous 25 de setembre de 2014 
 
Orde del dia:  
1. Previsió monitors/és segons comensals 
2. Postura de l'Encarregada front al límit d'abonaments diaris. 
3. Activitats extraescolars (arranjaments, canvis, llocs, eliminades, 

vigilància,....). 
4. Proposta que una família va plantejar a Mònica. 
5. Nomenament Secretari/a de la Comissió. 
6. Començament Pla Anual Menjador 2014-2015. 
 
Assistents: Isabel Tomás, Mercedes Alonso, Josep Arbiol, Rafael Latre 

 
Desenvolupament: 
 
 

1. Previsió monitors/és segons comensals 
 
Segons informa Isabel, a dia d'avui i després de les ultimes 
incorporacions fora de data limit, hi ha un total de 50 comensals 
d'infantil i 121 comensals de primària. Quantitat similar al curs passat 
pel que serà necessari el mateix nombre de monitors i amb les 
mateixes funcions i repartiment de comensals que fins ara. Dos 
monitors d'Infantil (3,4 i 5 anys), dos monitors en primer torn de 
primària (1º, 2ºA, 2ºB i 3º ), dos monitors en segon torn de primària (4º, 
5º i 6º) i una monitora permanent en els tres torns com a coordinadora. 
 

2. Postura de l'Encarregada front al límit d'abonaments diaris. 
 
Contemplat en el punt següent. 
 

3. Activitats extraescolars (arranjaments, canvis, llocs, 
eliminades, vigilància,....). 

 
El dimecres 24 de setembre es van reunir Isabel i les encarregades de 
gestionar les activitats extraescolars de l'Ampa. Es van creuar els 
llistats d'inscrits en menjador i les activitats extraescolars. La pràctica 
totalitat dels inscrits en activitats extraescolars són comensals fixos. 
Dels no comensals fixos confirmen a Isabel que opten per l'abonament 



diari el dia de l'activitat extraescolar, tots a excepció d'una família 
d'infantil amb 1 alumne/a i 4 famílies de primària amb un total de 5 
alumnes/as. Se'ls ha de recordar a aquestes famílies, com a 
aclariment de la nota enviada per l'Ampa, que han de ser els 
pares/tutors/autoritzats els qui s'encarreguen de portar i recollir a 
l'alumne al monitor de l'activitat siga la que siga l'hora d'inici o final de 
final de l'activitat (12:30, 13:30, 14:00 o 14:30), ja que davant la falta 
falta d'assistència del monitor de l'activitat a primera hora (12:30 o 
o posteriors) l'alumne/a no pot romandre en el centre. 
 
S'està a l'espera de confirmar les activitats que no es realitzaran per 
falta d'inscrits (Xinés, Preesport, Guitarra…) per tancar definitivament 
la graella d'activitats i alguna modificació puntual d'activitat per 
solapament o sobrecàrrega. 
 
Es proposa que en tots els buits possibles, existència de l'aula d'usos 
múltiples d'infantil buida a aquesta hora, es continue realitzant aula 
d'estudis (per a alumnes de segon i tercer cicle de primària). Isabel 
indica que ja està contemplat com a extensió del menjador. Aquest 
any la biblioteca s'ha convertit en aula d'anglès pel que no és possible 
el seu ús com a aula d'estudi, Isabel no es pot multipluriemplear a 
controlar el seu ús, com en anys anteriors i seran les pròpies 
monitores de menjador les úniques encarregades de gestionar 
l'activitat d'aula d'estudi. 
 
Es suggereix algun canvi d'ubicació d'activitat per alliberar l'aula d'usos 
múltiples d'infantil per incrementar el nombre d'hores d'aula d'estudis; 
no fa falta, tal i com està la distribució d'activitats i llocs ja reservats, 
l'aula d'estudis es pot fer dilluns, dimarts, dimecres i divendres de  
12.30 a 13.30h i dijous de 13.30 a 14.20h. 
 
Es planteja d'una banda dels inscrits en les activitats extraescolars 
vespertines (a partir de les 17:00, preesport, guitarra, bàsquet, 
patinatge) el desacord a haver d'assumir el cost de vigilància de 
porteria, ja que produeix un greuge comparatiu amb els inscrits en 
activitats extraescolars que no són usuaris de menjador, en deixar de 
ser obligatori anar a menjador per realitzar qualsevol activitat 
extraescolar. 
 
Es relacionen les possibles solucions suggerides per l'AMPA: 



-Un monitor de AUCA. 
-Un monitor de Catering Ruzafa. 
-Dos pares que es puguen fer càrrec de la porteria. 
-U/dos pares amb possibilitats de facturació (autònoms). 
 
Es rebutgen totes les propostes. S'indica com a única possible el 
tractar-la com d'una activitat extraescolar en horari de menjador. És a 
dir els pares acudiran a les 17:00 per portar als alumnes al monitor, 
dins del recinte es queden els alumnes i els monitors de les activitats 
extraescolars, no estarà permesa l'estada dels pares/mares dintre del 
recinte del centre, no s'atendran cridades al vídeoporter ni s'obrirà la 
porta del centre. En finalitzar l'activitat els pares recullen als seus fills. 

 
Atès que aquesta petició no està recolzada per tots els inscrits en 
activitats vespertines (no s'ha pogut contactar amb tots) i davant el 
desacord dels presents en aquesta Comissió de Menjador amb la 
solució a adoptar, es sol·licita a Isabel que trasllade a José Manuel la 
conveniència de convocar un Consell Extraordinari per decidir sobre 
aquest punt. 
 

4. Proposta que una família va plantejar a Mònica. 
 
 
Una família planteja l'excepcionalitat d'acudir a l'activitat d'extraescolar 
de piscina (oferta per EEMMDD) sense necessitat d'abonar 
l'acompanyament a piscina, sent els pares els que recullen a l'alumne 
del col·legi, estan durant l'activitat en l'exterior de la piscina i recullen a 
l'alumne una vegada finalitzada l'activitat. Es recorda que l'activitat de 
piscina és una oferta que realitzen les EEMMDD al AMPA com a 
activitat extraescolar del centre i no de manera personal, que para això 
existeixen els cursets que imparteixen les EEMMDD al llarg del curs. 
Es discuteix sobre aquest punt acordant que és possible sempre que 
la EEMMDD i/o en el seu nom la Piscina Municipal del Carme accepte 
per escrit la plena responsabilitat sobre aquest alumne i exonere tant 
al Centre i com a l'AMPA, (receptor de l'oferta d'activitat), de qualsevol 
tipus de responsabilitat sobre l'alumne dins del seu recinte. 
 

5. Nomenament Secretari/a de la Comissió. 
 



S'indica que en l'anterior reunió es va nomenar per elecció a 
Rafael Latre com a secretari de la comissió. Atès que Rafael 
Latre en l'última reunió va arribar en els últims 5 minuts és 
desconeixedor d'aquest nomenament, i per tant no ha realitzat 
resum de la reunió en la qual no va estar. Josep Arbiol també 
afirma desconèixer aquesta elecció. Per majoria de ¾ es 
reafirma aquesta elecció i s'agraeix de debò la seua 
col·laboració. 
 

6. Començament Pla Anual Menjador 2014-2015. 
 
Isabel informa que esta ultimant el Pla Anual de menjador 2014-2015 i 
que, com sempre any darere any, la Conselleria ha modificat les 
formes i maneres de presentació el que allarga els processos 
administratius de manera exasperant. 

 
 
 
 

València a 26 de setembre de 2014 


