
RESUM REUNION COMISIO DE MENJADOR DEL 8 D'OCTUBRE DE 
2015.

Es reuneix a les 12:30 en el col·legi amb els següents membres presents:
-Isabel Tomás (Directora).
-Margarita Calataiud (Encarregada de menjador).
-Josep Arbiol (Mestre membre del consell).
-Rafael Latre (Pare membre del consell).

-Es convoca reunió general de menjador per al dia 14 d'octubre a les 15:50 
hores. Es prega l'assistència de tots els pares implicats.

-S'informa que malgrat haver-se reduït el nombre de comensals a 164 
l'empresa de cuina mantindrà el mateix nombre de cuiners i ajudants així com 
el nombre d'hores de tots ells.

-Mantindrem d'igual manera el mateix nombre de cuidadors que l'any passat.

-Es va a recordar als pares els procediments i dies fixats per al pagament del 
servei de menjador, bons, incidències, etc. a fi d'evitar el goteig constant de 
pares durant tot  el mes per a abonar el rebut, compra i lliurament de bons i 
altres incidències. 

-S'adona de la gran quantitat d'activitats extraescolars que es realitzen dins de 
l'horari de menjador tant organitzades pel AMPA, dins i fora del centre, així 
com d'altres activitats externes organitzades per grups de pares i l'assistència 
d'alumnes a classes del conservatori de música en horaris de menjador i 
durant tots els dies de la setmana.
Açò provoca un petit caos organitzatiu provocat pel canvi de torns en 
menjador que fa que part dels comensals “majors” hagen de menjar en les 
taules d'infantil, així com la necessitat de neteja d'aquestes taules diverses 
vegades.
També comporta la necessitat que l'encarregada de cuidadors se centre quasi 
en exclusiva a reorganitzar i donar les ordres a cuina tots els dies amb 
variacions del nombre de comensals per torn, dietes especials, bons, assistents
a extraescolars sense assistència a menjador, etc.
Quasi totes les interferències es generen amb les activitats externes al centre i 
se solapen amb el segon torn de menjador (piscina, beisbol, angles i 
conservatori).
Es proposa estudiar per al pròxim curs altre encaix d'extraescolars per a 
minimitzar els inconvenients.
Per al present curs es proposa la contractació d'un cuidador a temps parcial (1-
2 hores diàries) fins que es regularitze la situació. S'ha d'aprovar a Consell 
escolar.



-S'informa d'un canvi entre els cuidadors. La cuidadora del curs passat de 5é-
6é ha demanat una excedència, contractant a un nou cuidador per a aquests 
cursos.

-Els canvis en el menú d'aquests dies s'han debut al trencament de la fregidora
del centre. Ja s'ha reparat i es torna a la normalitat. La reparació s'assumeix, 
segons acord amb l'empresa de cuina, al 50% entre col·legi i empresa de 
cuina.

-S'ha convidat a Pilar (membre de la comissió de menjador del AMPA) a la 
reunió per a adonar dels nous documents que són enviats a Conselleria (nova 
petició administrativa de Conselleria) en el qual es justifica l'elecció de 
l'empresa de cuina i cuidadors, nombre i còpies de les ofertes presentades, 
millores que ofereixen cadascuna d'elles, singularitats demanades i 
justificació raonada dels motius de l'elecció.
S'indica que els membres de la comissió de menjador del consell i del propi 
consell no tenen preferència per cap de les empreses que van oferir per a 
l'adjudicació del servei i que enguany, atenent a les circumstàncies especials 
que es donaven en el centre (canvi d'equip directiu, jubilacions, etc.) , no era 
moment de canviar d'empresa, i que aquesta ha acceptat la inclusió gradual 
dels canvis i millores sol·licitades en el funcionament del menjador tant des 
del consell, la comissió de menjador del consell, la comissió de menjador del 
AMPA i del taller de menjador sostenible s'està realitzat en el centre.

Per a una millor transmissió de les propostes i suggeriments que se li facen a 
l'empresa de cuina s'opta per seguir un procediment més reglat a través dels 
pares membres de la comissió de menjador del consell com a transmissors de 
les propostes, a fi d'evitar les mini reunions de pares solts amb l'encarregada 
de menjador.

Sense res més que tractar es dóna per acabada la reunió a la 13:30.

El que subscriu ha realitzat el resum de la forma més asèptica possible, sense 
afegir mofas o chascarrillos.
Quin tostó de resum.

Rafa.
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