
   
 

Acta AJ11-2022 

Lloc Videotrucada 

Data 8 de novembre de 2022 

Assistents Debla Aladren, Fanny Invernon, Cristina Ferrer, Anna Martí, Ana 
Fernández, Marina Casanovas, Tere Espinosa, Anna Ciurans, Ricard 
Codinach, Astrid Sanz, Pili Vega, Cristina Hidalgo, Mónica Cordero, 
Mireia Ventura i Ana Blanco.  

Ordre del dia 

1. Calendaris. 

2. Menjador. 

3. Situació monitoratge menjador. 

4. Repàs comissions. 

5. Comentaris de les presidentes. 

6. Precs i preguntes. 

1. Calendaris. 

La Susanna ha proposat fer les fotos els dies 14, 15 i 16 de novembre. Durant aquests dies aniran 

la Fanny, la Sandra i la Cristina a fer les fotos per als calendaris. Com cada any, es proposaran 

varis dies per poder tenir les fotos de classe amb el màxim de nens possible. 

La impressió dels calendaris es farà amb el mateix proveïdor del curs passat. 

2. Menjador. 

Arrel de la darrera assemblea, en la que van sorgir dubtes per part d’algunes famílies en relació 

al funcionament del menjador, s’ha preparat un comunicat en el que s’explica com funciona tot 

el servei de menjador per tal de que les famílies puguin resoldre els seus dubtes. Està pendent 

enviar aquest comunicat quan no hi hagi tantes comunicacions. 

Aramark farà properament un taller als monitors que gestionen els infants amb necessitats 

especials. Es comenta que cal fer cada any cursos als monitors per tal d’actualitzar la formació. 

Actualment, Aramark fa cada inici de curs tots els cursos essencials als/les coordinador/es, i son 

aquests els encarregats de traslladar aquests coneixements a la resta de monitors/es.  

Es proposa que a la propera reunió amb Aramark es tractin els temes de les activitats al migdia 

i de poder fer un qüestionari als nens per tal que puguin valorar als seus monitors/es. Aquest 

últim tema ja es va comentar amb l’empresa i es va dir que pensaven que els resultats no serien 

objectius, tot i això es tornarà a reprendre. 



   
 
A la última reunió mantinguda amb Aramark, ens van informar que disposen d’una Certificació 

de la cuina Catalana. Aquesta certificació consisteix en la valoració per part d’una empresa 

externa que certifica el dinar que fan les escoles en funció de si es compleixen uns certs requisits 

(origen de les matèries primeres, forma de cuinar, etc.). Aquest certificat es una garantia del 

menjar que s’està oferint a l’escola. Es planteja poder sol·licitar aquest certificat de cara a finals 

de curs. 

Amb el tema dels cursos, la Tere ha parlat amb la Belen per coordinar una petita formació que 

impartirà ella mateixa de RCP (primers auxilis) als monitors. Es planteja també parlar amb la 

Susanna per poder oferir-la als mestres. 

3. Situació monitoratge menjador. 

Des de l’Ajuntament es farà un concurs amb diferents empreses per cobrir la plaça de monitor 

de necessitats especials que s’ha demanat per a les hores de menjador. Des de l’AFA s’ha 

sol·licitat si hi ha la possibilitat de que sigui l’empresa Aramark la que ho gestioni per tal que tot 

estigui homogeneïtzat. 

Des de la comissió de necessitats especials també s’està treballant per aconseguir una vetlladora 

per a les hores no lectives. Tenen programada el dia 30 de desembre una reunió amb 

l’Ajuntament per tractar el tema.   

4. Repàs comissions. 

Casals. 

La ludoteca oferta per al dia 31 d’octubre no va sortir, ja que només es va apuntar una única 

família i no es va arribar al mínim necessari.  

Festes. 

Es marca la data per la celebració de la festa de nadal el proper 16 de Desembre. Es planteja 

quines activitats fer, i s’acorda fer el Tió, però no portar un Patge Reial. 

A la festa de la Castanyada no va funcionar la rifa, per tant no es tornarà a repetir. 

Es comenta poder utilitzar una de les tauletes que té l’AFA per tal de poder fer pagaments amb 

targeta a les diferents activitats que realitzem des de l’AFA. La Marina farà la consulta per valorar 

si es viable fer-ho. 

Pedagògica. 

Durant aquest període no es proposarà cap xerrada, ja que hi ha molta oferta per part de 

l’Ajuntament. Es proposaran per desprès de festes per que la gent estigui més receptiva. 

 



   
 
Sense més assumptes a tractar dono per finalitzada la reunió. 

 

Ana Blanco    

Secretària AFA Taula Rodona  


