ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR DE L’ESCOLA RAMON
LLULL DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2018
Assistents: Inma Boix i Oriol López (representants escola), Anna Maillo i Mercè
Lluveres (representant Fundesplai), Rosa Del Olmo i Ruth Cànovas
(representant famílies) i Carles Moreno (representant AFA)
Temes tractats:
1. Revisió de l’acta anterior
Hem fet una lectura de l’acta anterior.
Es fan esmenes sobre la situació del joc lliure i joc organitzat.
Encara que hi ha jocs organitzats es deixa temps per fer lliure, a part qui
no vol participar en els jocs organitzats pot fer lliure (segons els edats es
deixa més marge). Es comenta que és amb els més grans, amb qui costa
més que facin els jocs organitzats, i en cas que no vulguin participar es
deixa que facin lliure.
Es comenta la possibilita de fer més futbol.
Es fa futbol un dia a la setmana, però es fan altres jocs amb pilota i que
funcionen molt bé. Es fan tres-quatre dies de pilota amb els grans.
També cal valorar les limitacions d’espais.
S’aprova l’acta de la comissió anterior.
2. Seguiment projecte temps de menjar. Seguiment projecte
temps de lleure.
Hem tingut comunicats que no són positius cap al menjador de l’escola,
són escrits en forma de queixa.
Pel que fa al temps de menjar, des de Fundesplai expliquen que la
quantitat a menjar es planteja des dels màxims i mínims. Es demana un
mínim a menjar de cada plat i en cas de repetir que no ens passem d’un
màxim establert. No pot haver un excés de màxim. Hem d’assolir un
mínim. Tot i aquests principis cal tenir en compte que també ens movem
des del sentit comú.
En cas que hi hagi alumnes que no mengin, s’acaba parlant amb les
famílies i es decideix que fer en cas que passi moltes vegades. No
“posem un embut” a cap alumne perquè mengi i tampoc es queden al
menjador passades les tres de la tarda.

Es diu que no agraden els pícnics. Des de Fundesplai comenten que
tenen molt imitat, per qüestions de normativa, l’elaboració dels
entrepans. Hi ha moltes restriccions. Diuen que no treballen amb pa de
motlle. És complicat fer canvis.
OPCIONS DE TREBALL. ACORDS DE SEGUIMENT.
Parlem de fer arribar als alumnes, a través de les assemblees les
consignes per arribar a un bon ambient. Fer també que ells parlin i
exposin com se senten. Aclarir amb els alumnes les situacions que
porten als monitors a prendre decisions com ara canvis de lloc, para de
jugar, crits...
Fer reflexionar als alumnes en el moment que passa la incidència..
Tractar la convivència entre tots.
Fer arribar a les famílies el projecte de temps de migdia de l’escola.
Recordar a les famílies els canals de comunicació del menjador. Per
situacions individuals es pot enviar un Clickedu a la coordinador de
menjador. Per situacions globals, tenen el correu de la comissió de
menjador.
Els casos més complicats que es detectin des de l’escola, la coordinadora
de menjador contactarà amb temps amb la família.
3. Planificar portes obertes
Es faran aquest pròxim darrer trimestre de curs. Fundesplai ho
organitzarà i es farà un comunicat a les famílies perquè es vagin
apuntant. Les famílies s’hauran d’apuntar contestant el missatge o bé
avisant a secretaria. Seran cap a mitjans del mes de maig.
4- Valoració de les activitats fetes durant el primer i segon
trimestre
S’han anat fent les activitats programades. Les valoracions són força
bones.
Respecte al menjar gambià, s’explica que el menú es va fer a partir de la
proposta dels alumnes de la comissió. Ells van triar el menú. Aquesta
situació va anar molt bé. La mantindrem de cara el pròxim dinar gambià.
5- Activitats a fer durant el tercer trimestre
La setmana de la milla (21 d’abril) farem el segon dinar gambià del curs.
D’entrada marquem com a data el divendres 20 d’abril però hem
d’acabar de tancar la data amb la comissió de Mirada Oberta.

Per Sant Jordi farem el menú temàtic. Menjarem sopa de lletres, llibrets i
crema catalana.
El dia 6 d’abril celebrem el dia de l’activitat física. Farem activitats
esportives. El menú serà el que toca, no hi haurà dinar especial.
El menú de final de curs es farà el 18 de juny. La setmana anterior farem
els jocs d’aigua.

