Assemblea extraordinària de l’AMPA CEIP La Vall del Terri
Cornellà del Terri, 23 de maig de 2017. 20:30h
Nombre d’assistents: 60
1.

Benvinguda i introducció

La Maite Puigdevall, com a presidenta de l’AMPA, dóna la benvinguda a tots els
membres presents a l’assemblea.
Exposa el perquè del canvi d’empresa del servei de menjardor i perquè s’ha fet d’aquesta
manera. Els fets són:
- Mal enteniment entre monitors/empresa
- Mala qualitat dels aliments
- El servei més important de l’AMPA és el menjador, però recau a tots els membres
de l’AMPA i per tant es fa l’assemblea perquè tots hi participem.
2.

Presentació de les empreses

EMPRESA 1
Característiques de l’empresa
-

Empresa local petita
17 anys d’experiència
Gestionen: serveis de cuina i monitoratge escolar, extraescolars, activitats i
complexes esportius, casals, treball amb discapacitats, ludoteques, centres cívics,
etc...
Elaboració de menús partint de les indicacions alimentàries del Departament de
salut i una dietista col·legiada.
Actualment porten la gestió d’altres 3 menjadors escolars i del lleure d’altres
escoles i centres.

Característiques dels menús
-

-

Cuina tradicional i casolana amb matèries primes de qualitat: model de la dieta
mediterrània
Criteris d’equilibri, varietat, aspectes de textura, color, olor i sabor.
Prioritat als cereals, llegums, patates i productes de l’hort, que seran els
components principals dels primers plats, dels plats únics en algunes ocasions i
també de les guarnicions.
La carn, el peix i els ous, formaran part del segon plat o en petites quantitats del
primer.
Les verdures, crues o cuites, seran el component més freqüent de les guarnicions.
Les fruites de temporada constituiran uns dels postres habituals alternant làctics.
Menús equilibrats i variats: revistats per un/a dietista, on també es facilitarà
consells per els sopars a casa.
Cada menú serà adequat a cada temporada del curs escolar
S’adapten els menús a les qüestions de salut i necessitats ideològiques i culturals:
segons al·lèrgies i intoleràncies, sense carn, vegetarià, astringent, sense gluten,
sense lactosa, entre altres. Cal un paper signat pel metge on especifiqui la
intolerància o al·lèrgia.
Flexibilitat per canviar algun plat segons els gustos dels nens.
El menú es serveis en plats i no pas en safates

Adaptacions i intoleràncies

Exemples de menús:
-

Menú octubre:

-

Menú març

Proveïdors

Monitoratge i altra informació
-

El rol del monitor és el de recordar els hàbits saludables als nens i nenes i posar-los
en pràctica (rentar mans, asseure’s a taula correctament, utilitzar els utensilis
correctament, ordre, aprendre a menjar de tot, fer reciclatge de deixalles, etc..)
El monitor també pot organitzar dinamitzacions i activitats durant l’estona del servei
de menjador: activitats de decoració del menjador, temàtiques actuals, jocs de pati
etc..
Seguiment personalitzat dels alumnes. Informe trimestral.
Durant el servei de menjador escolar treballem:
Els hàbits saludables, motivant i estimulant els nens i nenes del menjador a seguir
una dieta variada que incorpori tot tipus d’aliments, així com els valor de la nostra
dieta mediterrània.
Els bon hàbits a taula, pel que fa a la utilització dels estris per menjar, seure de
forma correcta, tenir cura de la higiene personal, així com participar de forma activa
a l’hora de parar i recollir taula.
Els valors de comportament a l’entorn a taula, parlar amb un to de veu adequat,
aprendre a demanar les coses de forma correcte, fer un bon ús del parament (plats,
gots, coberts...), respectar els companys, etc.
Els patis: durant l’estona d’esbarjo dels nens i nenes es dirigeixen activitats, com
també s’aprofita per fer manualitats per la decoració del menjador.
L’empresa es farà càrrec de la gestió de cobrament dels rebuts (directament a les
famílies) i cada trimestre ingressarà el cànon a l’AMPA. També es fa càrrec de la
gestió de les beques menjador del Consell Comarcal.

EMPRESA 2
Característiques de l’empresa
-

-

Empresa local mitjana
10 anys d’experiència en serveis d’àpats i des del 1995 que treballen en el món del
lleure.
Gestionen: serveis de cuina, gestió de menjadors escolars, servei de monitoratge de
menjador, elaboració de productes sense al·lèrgens, serveis de menús transport
calent, menús d’atenció domiciliària, menús per a empreses, serveis menús
transportats en línia freda etc...
Actualment porten la gestió de:
6 escoles, 1 institut, 6 llars d’infants, 1 residència, 1 empresa, 3 centres de dia, 3
fundacions

Característiques del menú
-

Dieta mediterrània.
Menús adaptats als productes de temporada: estacionalitat dels aliments.
Matèries de primera qualitat i el més naturals i frescos possible, evitant additius,
conservants, colorants i al·lèrgens.
Dietes a mida segons:
necessitats nutritives individuals
quantitats segon l'edat
els seus gustos, sempre respectant els criteris nutricionals
ddaptacions segons intoleràncies, al·lèrgies, malalties etc (laxant, astringent,
hipocalòrica, multial·lèrgia, sense gluten, sense llegums, sense ou, sense fruits
secs, sense sal, sense peix i sense lactosa)

-

Diferents tècniques de cocció: vapor, al forn, guisats, estofats, caldos i purés de
verdures naturals limitant els fregits i arrebossats.
Menús elaborats per una dietista en plantilla.
Suggeriments per sopar cada dia tenint en compte el que han dinat.
El menjar es serveix en plats i no en safates.

Característiques dels aliments

Proveïdors

Exemples de menús:
-

Menú febrer

-

Menú maig

Monitoratge i altra informació
-

-

Algunes de les funcions dels monitors són:
Crear un ambient adequat que potenciï la creació de bons hàbits alimentaris,
higiènics, de responsabilitat, diàleg, companyonia i autonomia personal.
Procurar per la seguretat dels alumnes.
Motivar els alumnes perquè col·laborin en les tasques pròpies del menjador com
ara parar i desparar taules, reciclar, etc.
Estructura i dur a terme activitats en el tems de lleure
El menjador tindrà un mòbil perquè la cuinera i la coordinadora es puguin
comunicar amb agilitat amb els responsables directes de l’empresa (xef per la
cuinera i cap d’activitats de lleure per la coordinadora).
Formació als treballadors: es dóna formació el personal de monitoratge i cuina.
El treballadors podem passar temporades en altres escoles per aprendre la
manera de funcionar a partir de col·legues que ja treballen com l’empresa vol.
L’empresa es farà càrrec de la gestió de cobrament dels rebuts (directament a les
famílies) i ingressarà el cànon a l’AMPA. També es fa càrrec de la gestió de les
beques menjador del Consell Comarcal.

COMPARATIVA DEL DETALL DEL PREU DELS MENÚS

3. Torn obert de preguntes i debat


Es comenta que l’esmena feta per la presidenta sobre que la segona empresa
porta el servei de menjador del Montessori no és certa.
 S’acorda que es comprovarà si és cert o no.



Pregunten si la subrugació del personal és obligatoria.
 En principi el personal decideix si continuen o no amb la nova empresa.
Empresa/monitoratge negocien.



Es crea el dubte de perquè el cànon de l’AMPA de l’empresa 1 és més petit que
el de la segona empresa.
 S’acorda que s’igualaran



Si s’augmenta una persona a la cuina augmentarà el preu del menú?
 No, ja està contemplat dins el preu.



Pregunten pel temps de durada del contracte.
 El contracte és d’un any a prorrogar.



Quin és el significat de quantitats per edat comentat a la presentació de les
empreses?
 Segons l’edat hi ha unes quantitats establertes això no vol dir que els
nens no puguin repetir.



Demanen si els nens/es de p3 de l’any vinent podran fer la migdiada.
 Queda el tema per més endavant ja que primer s’ha d’escollir l’empresa
del servei de menjador.



En el cas que es vulgués rentar les dents després de dinar, hi hauria l’opcio?
 Es parlarà amb l’empresa seleccionada si poden oferir aquest servei.

4. Votació
Es procedeix a la votació de l’empresa 1 i 2.
5. Resultat de la votació
Empresa 1:

20 vots

Empresa 2:

40 vots

Nom: Bo i Sa, Sant Gregori

