Resum reunió menjador 25/11/2020
Assistents:
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L’Ester Guillen ha explicat com han plantejat, juntament amb la direcció del Balmanya, el
funcionament del menjador per als alumnes del Broggi (ho han calculat per uns 50 alumnes).
El servei té una coordinadora que es diu Ester Adell i que està disponible des de les 8 fins a les
15 h.
Els alumnes de l’Institut hauran de sortir de les classes i anar a rentar-se les mans perquè a
l’escola Antoni Balmanya no podran, entraran directament al menjador. Ha comentat que el
menjador és molt gran i que té 2 portes d’accés. N’hi haurà 2 monitors, la ràtio de cada un és
d’un màxim de 30 alumnes i poden portar fins a 2 grups bombolla.
També ha remarcat que els alumnes han de portar una bosseta, ronyonera o motxilleta per
guardar la mascareta, la qual només es podran treure quan estiguin asseguts a taula.
A les 13:30 els monitors aniran a buscar els alumnes a l’Institut i els prendran la temperatura.
En cas de que hi hagi algú amb 37,5 graus caldrà trucar a la família perquè passin a recollir a
l’alumne. Calculen que cap a ales 13:45 arribaran a l’escola. Posaran 3 taules (una per grup
bombolla) al costat de la porta que hi ha més a prop del carrer.
Quan arribin ja estarà parada la taula amb el 1r plat i un got ple d’aigua. Les taules se atendrà
el monitor. Quan acabin el 1r plat el monitor recollirà els plats i els posarà en un carro que
tindrà al costat, després repartirà el 2n plat que també el repartirà el monitor. El mateix es farà
per les postres. El monitor serà l’únic que podrà donar el pa i l’aigua. Més endavant, en funció
de com sigui el grup, es designarà un nen ajudant per a cada dia o setmana per al tema aigua i
pa.
La coordinadora està alliberada de grup i pot donar un cop de mà al menjador.
Els alumnes ajudaran a netejar la taula amb gel desinfectant i paper i pujaran les cadires a
sobre de la taula.
Sortiran per la mateixa porta. Podran anar al lavabo si ho necessiten. Després sortiran cap a
l’institut. Calculen que cap a les 14:15. L’arribada a l’Institut serà cap a les 14:25-14:30.
Es comenta que preguntarem al Director del Broggi en quins espais podran fer l’hora de lleure.
El menjar es fa a la cuina de l’escola. Comenta que el grup de cuina i el de monitoratge es
mantenen separats. Quan acaba un torn de menjar, l’equip de cuina es queda sol, surt i neteja
taules i cadires i serveix el 1r plat, torna a la cuina i llavors entren els nens amb els monitors.
Uns 15 dies abans de que acabi el mes tenen la proposta de menú del mes següent. Ens

l’enviaran i el publicarem a la nostra web de l’AFA. Tenen menús especials per temes
intoleràncies, al·lèrgies i religió.
Ens comenta que fan Jornades gastronòmiques un cop al trimestre, per provar altres aliments
o aliments d’altres cultures. Per exemple, la jornada gastronòmica turca. A primària aprofiten
per treballar a l’escola la part cultural relacionada.
Hem comentat que l’horari no s’adequa als alumnes de 4t. Els altres anys no hi ha alumnes de
4t que facin servir el menjador o com a molt n’hi ha 1. Hem de preguntar si hi ha algun alumne
de 4t que tingui beca per tal de revisar el procediment.
Hem demanat que s’encarreguin ells de les inscripcions i del cobrament dels rebuts. Ha dit que
ho preguntarà.
Hi ha d’haver un mínim d’alumnes. Hem comentat que farem un sondeig a les famílies per tal
de veure quantes faran la inscripció mentre gestionem el tema contractual/conveni.
Ens ha ofert fer una reunió virtual explicativa de com serà el servei perquè les famílies puguin
preguntar els dubtes que tinguin. Ens proposarà una data.
En cas de confinament d’un grup bombolla, a partir del dia següent es fa un menjar per
emportar per als nens usuaris del servei, es comunica a les famílies un punt de recollida. Es fa a
partir del dia següent perquè necessiten unes carmanyoles homologades i s'han d'organitzar.

Acords:
1. A parlar amb la Direcció del Broggi:
• Hi ha alumnes de 4t amb beca de menjador?
• Espais per a l’hora de lleure
• Com han d’actuar els grups bombolla
• En cas de que hi hagi algú amb febre hi haurà d’haver algú a l'institut que truqui a la
família perquè el vingui a buscar
• Cal fer un conveni entre institut i escola?
A preguntar a les famílies:
•

Qui vol fer la inscripció

2. A gestionar Endermar:
• data de la sessió explicativa per a les famílies
• telèfon i correu de la coordinadora
• temps per apuntar-se un dia esporàdic i com demanar-ho
• Com efectuar les inscripcions
• El contracte
• El conveni si cal
• Com gestionar els conflictes
• Com avisar les absències individuals, col·lectives amb poca antelació (vagues) o
col·lectives amb antelació (sortides, colònies). Aquestes darreres no s’haurien de
cobrar.

