
 

Comissió de menjador – Escola Eulàlia Bota (15 de març de 2018) 

Us passem els temes tractats i acords presos a la comissió de menjador celebrada el dia 15 de març . 

Assistents: Responsable de monitoratge de l’empresa Eurest 

                   Responsable de Cuina de l’empresa Eurest 

                   Equip Directiu de l’Escola Eulàlia Bota 

                  1 mestra membre del consell Escolar. 

                  2 famílies membre  del consell escolar. 

Els temes tractats han estat els següents: 

1. Menjar i organització menjador. 

2. Projecte d’activitats  temps de mig dia 

Qualitat i menús del menjador. 

Es fa una valoració de les inquietuds rebudes de les famílies per part de la coordinadora, direcció i 

membres de la comissió de menjador sobre el tema de la qualitat dels productes. 

Moltes són apreciacions dels nens i de les nenes, sobre tot plats nous que s’han anat introduint (molt 

pocs durant aquest trimestre) i es contrasten amb les apreciacions dels mestres i famílies que han 

vingut a observar i testar plats.  

Majoritàriament, valorem que actualment s’estan oferint plats  bons de qualitat i d’elaboració. 

L’empresa ha adaptat els menús a la realitat de  gustos dels nens  i nenes ( s’han suprimit salses més 

elaborades i que no agradaven ). 

S’informa de l ‘informe elaborat per l’Agencia de Salut Pública dels menús analitzats i que en general  

ha estat una valoració molt positiva i que ens donava dues recomanacions: 

- Augmentar  una vegada més a la setmana la presència d’amanides a les guarnicions dels 

plats. 

- Que els plats precuinats (canelons, croquetes, pizzes, etc) siguin 3 màxims al mes. 

Es fa també una valoració de les famílies que han estat al menjador,  totes elles amb bona valoració 

del menjar i de l’organització. 

Per part de les famílies es proposa un augment de verdures en els menús ( amanides, plats o 

verdures amb altres productes). 

En quant l’organització i distribució de taules i grups al menjador també es valora com positiu, així 

com la neteja i sanejament que s’ha fet en les parets . 



Es continuarà fent la valoració  a la propera reunió. 

Espai de temps lliures Migdia 

Es manifesta un neguit per  saber quines activitats i què es fa durant el temps d’esbarjo a l’hora del 

menjador. 

L’empresa diu que a Primària es tenen repartits els espais  i es rotatiu per cursos: 

1. Gimnàs 

2. Pistes 

3. Pati nou 

4. Classe  

En cadascú d’aquest espai es fan activitats diverses, jocs tradicionals, esports, joc lliure,... 

L’empresa té el Planning posat al suro del menjador. 

La responsable de menjador es compromet a penjar les activitats genèriques i fotografies al bloc de 

menjador. 

Des de les famílies es té la preocupació de com s’atenen els nens i les nenes amb NEE. 

La comissió  valora que  cal fer una organització adequada i optima per a que els monitors que estan 

de suport puguin adaptar-se a les necessitats i les demandes dels grups que tenen alumnat 

d’aquestes característiques. 

L’empresa va fer una formació als monitors i monitores sobre aquest tema  amb una persona 

especialista . 

S’informa que al setembre es reincorporarà a la feina la Susanna, la nostra coordinadora anterior. 

De cara al proper curs hi ha les següents propostes: 

- Si l’espai ho permet, que els nens i nenes de P3 puguin dinar sols, amb més tranquil·litat en 

un espai més propers a les seves aules. 

- Poder incorporar, inicialment amb l’alumnat de cicle superior, l’autoservei del menjar per 

part dels propis alumnes, que podran decidir (sempre dintre d’uns mínims) quina quantitat 

de menjar es serveixen i es menjaran. Aquest sistema ja s’ha iniciat en altres escoles del barri 

i representants de la comissió visitaran un d’aquests centres per poder valorar “in situ” 

aquest funcionament. 

- Es demana que a les properes reunions pugui venir la coordinadora de monitoratge. 

Comissió de menjador 

 


