ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE MENJADOR DE L’ESCOLA RAMON LLULL
DEL DIA 29 DE GENER DE 2014. CELEBRAT A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA,
SITUADA AL C/ MATANZAS 5, A LES 15 HORES 15 MINUTS.
Assistents: Inma Boix i Oriol López (representants escola), Cristina Rodríguez i
Anna Maillo (Fundació catalana de l’esplai), Carles Moreno (representant pares i
APA), Rosa Maria Del Olmo (representant pares), Maria Pedrocchi i Martí García
(representants Campos Estela).
1. Presentació dels representants de Campos Estela.
L’Oriol presenta als membres de la comissió el Martí i la Maria que són els
representants de l’empresa de càtering a la comissió.
2. Documentació aportada a les famílies.
Les famílies que s’han posat en contacte amb els membres de la comissió han
valorat molt positivament la presència d’aquesta i la documentació aportada. Es
comenta que no són moltes les famílies que s’han manifestat però les que ho
han fet han fet una bona valoració.
3. Correu comissió (bústia de suggeriments).
Encara no hi ha moviment al correu de la comissió. Els presents comenten que
és un bon senyal que no hi hagi notícies. Si no hi ha incidències és que les
famílies veuen que hi ha un funcionament correcte. Tot i així també es comenta
que aniria bé una mica de moviment i que es troben a faltar suggeriments.
4. Projecte de malbaratament alimentari.
L’Inma Boix explica com s’està treballant el projecte amb els alumnes. És un
projecte que es treballa de forma global amb tots els nens i nenes del menjador
però hi ha un treball més específic que l’estan fent els nens i nenes de tercer de
Primària.
S’està elaborant un vídeo resum amb seguiment d’activitats i anàlisi de conclusions.
Aquest vídeo es farà arribar a les famílies i es penjarà al web de l’escola.
5. Menús “especials” Campos Estela
El Martí i la Maria de Campos estela expliquen els menús “especials” que
faran aquest trimestre.

Meatless day- El dia 12 de febrer. És un menú que no hi ha proteïna animal.
Pancake day- El dia 4 de març. Es celebra en els països anglosaxons.
L’objectiu és fer un menú típic de la cultura anglosaxona. Serà en els postres
on més novetat hi haurà.
6.Precs i preguntes.
El Carles Moreno comenta que aniria bé que des de Campos Estela es pugui fer
arribar a les famílies el seu projecte.
El Martí aprofita per fer una explicació pels membres de la comissió i també ens
convida a anar un dia a les seves instal·lacions per veure com treballen.
Hem acordat que a la reunió de menjador que fem el setembre vingui un
representant de Campos Estela i expliqui el seu projecte i funcionament a les
famílies.
També penjarem un document de Campos Estela al web i l’enviarem per correu a
les famílies..
El Carles Moreno comenta que pensant amb la reunió de pares de menjador que
fem al setembre hauríem de partir de les inquietuds i incidències que s’ha anat
produint al llarg del curs anterior.
La Cristina de la Fundació catalana de l’Esplai proposa fer una enquesta de
satisfacció a les famílies. Es comenta que és una molt bona proposta i decidim que
a l’enquesta es valori monitoratge, menjar i gestió.
De cara a la propera sessió portarem models d’enquesta i acabarem de decidir la
que duem a terme com a escola Ramon Llull.
La Rosa Maria Olmo pregunta que fem amb el menjar sobrant. L’Oriol comenta que
el menjar sobrant és a càrrec de Campos Estela. El Martí diu que el menjar sobrant
es porta a Càrites, Campos Estela té un conveni amb Càrites.
El Carles Moreno comenta que hi ha moltes famílies que no tenen clar com queda
l’horari de migdia el darrer dia del primer i tercer trimestre (aquell dia per la tarda
no hi ha classe). L’Oriol diu que no hi ha una justificació concreta per la qual s’ha
d’escurçar el tems de migdia. En el seu moment es va decidir i es va anar
mantenint. Ara hi ha famílies que no els va bé. L’Oriol comenta que a partir d’ara
l’horari del migdia serà com tots els des de 13 a 15 hores.
I sense més a comentar s’acaba la comissió a les 16:25 hores.

