
NOVETATS MENJADOR CURS 17-18 

 

Maria i Adriana, les vostres representants a la comissió de menjador del consell escolar, volem 
compartir el contingut de l’última reunió, el divendres 8 de setembre, convocada per parlar dels 
canvis al menjador. 

Com sabeu l’any passat vam iniciar una nova etapa de la mà de FUNDESPLAI, tant pel que 
respecta al monitoratge com a la cuina, es va fer un concurs públic que va obtingué Fundesplai, 
seguint el plec de condicions marcat per la comissió que va tenir molt en compte les peticions 
de pares i mares. Fundesplai disposa d’un període de 2 anys per implementar el projecte i 
renovar o, en cas contrari, es torna a obrir concurs. 

Tot i que es va fer un gran esforç per part de tots, i es van fer moltes millores del menú durant 
el curs, l’empresa amb acord de la comissió ha pres dues decisions d’importància. 

La primera és gestionar la cuina directament, prescindint de ESCOLAREST, com de fet ja fan a 
l’escola Cervantes, per citar-ne una, ( i n’estan molt satisfets), així mateix s’ha decidit pactar en 
comissió el menú semestralment amb la participació directa de la dietista. També s’han ofert a 
facilitar qualsevol certificat o informació sobre proveïdors i menjar, tal i com ja es va fer l’any 
passat; també podrem anar una representació dels pares a dinar al menjador un dia aleatori. 

Com veieu tot plegat per donar-nos confiança i transparència sobre l’alimentació dels nostres 
fills. 

Respecte al cuiner, el Generoso, l’han volgut mantenir però ell ha declinat, la nova cuinera és 
Consuelo Gonzalez, que compta amb 10 anys d’experiència en menjadors escolars. 

Per la part del monitoratge constatem que no hi ha hagut un avenç en la introducció del projecte 
per l’autonomia dels infants, farem una visita a una escola on Fundesplai ja té implantat aquest 
sistema per poder valorar-lo i explicar-vos-ho amb més detall. També us adjuntem un vídeo 
il·lustratiu (post web AMPA) on es veu com els nens es serveixen a sí mateixos. (Dintre de un 
mínim i un màxim establert, es clar.) 

La millora del monitoratge i temps de lleure a l’hora de dinar és una llarga reivindicació dels 
pares i mares, i va originar la creació de la comissió fa 4 anys, el treball de la comissió va 
aconseguir una millora gradual del monitoratge, però l’objectiu era donar-hi un tomb, tot 
conservant el personal. Aquest any ha estat difícil a nivell de monitoratge per una varietat de 
factors, el projecte d’impulsar l’autonomia dels infants no ha tingut millora, per aquest motiu 
Fundesplai ha traslladat a la coordinadora, Gemma, i a situat Dani com a nou coordinador. La 
Gemma feia 18 anys que treballava a l’escola, per bé que a vegades s’hagi de fer un canvi d’etapa 
us fem saber que estem en total desacord en la manera que la fundació ho ha gestionat, creiem 
que s’hauria d’haver fer aquest procés a final de curs i donar un espai de comiat com cal a algú 
tant vinculat al Pere Vila, mostrar també l’agraïment de les famílies i els infants tenim vers la 
Gemma. Així mateix ho creu l’escola. 

Per altra banda el Dani el coneixeu de les tardes al pati, es integrador social, té experiència de 4 
anys com a coordinador i està molt vinculat al barri. El seu horari serà de dilluns a divendres, i 
de 8.30h fins les 15h. , atendrà a les famílies dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 9.30h. Per 
les tardes continuarà coordinant els patis oberts i extraescolars de 16.30 h  a 17.50 h. 



Per altra banda el gruix de monitores continuen però tenim 6 monitors nous, tot nois, que era 
una de les demandes del plec, 2 d’ells integradors socials. 

Dues novetats positives també són el dinar de p3 al mateix pis i unes llibretes d’incidències que 
els monitors passaran als tutors de tots els cursos, per millorar el traspàs de informació. 

Entenem que tots aquets canvis generin una lògica preocupació, us demanem que ens adreceu 
els vostres dubtes, ho podeu fer en persona a mi i a l’Adriana, o a treves del mail de l’AMPA o a 
l’oficina de l’AMPA. També tindrem oportunitat d’ expressar-nos a la propera reunió de 
menjador, que aquest any es farà una per cada cicle, per donar una informació més ajustada a 
cada edat i en una trobada menys multitudinària. 

Esperem que aquest any sigui definitiu en la millora del menjador, comptem amb la vostra 
col·laboració per aconseguir-ho. 

 

Maria Farré i Adriana Herrera 

Representants de famílies en la comissió menjador  


