
Visita menjador 01/10/20 12:40h a 14:15h 

Assistents AFA: Maria i Sergio. 

Assistensts SERHS: Trini (coordinadora) 

Espais 

S’observa que la distància entre alumnes no és de 1,5 metres. Estan uns a tocar dels altres. Se li comenta a Trini, i diu 

que això passa per dos motius principalment: 

1. Ara a l’octubre s’han activat les beques menjador i hi ha més alumnes (tot i que penso que a Lanaspa no n’hi 

deu haver gaires, de beques menjador). 

2. Només es poden fer dos torns, i com que infantil i mitjans dinen a la vegada, doncs amb aquests 6 cursos 

queda tot ple. El segon torn, dels grans, és molt més folgat. Tot i així, els asseuen junts igualment i deixen 

taules senceres buides. Li vaig comentar a la Trini que això no tenia sentit i que havien d’aprofitar totes les 

taules per poder separar els alumnes la distància que toca. Pel que fa als torns, ens comenta que ella va 

proposar fer 3 torns, però com que vam rebre queixes de que feien menjar als nens massa ràpid, ho fan així 

per que aquestes 6 classes tingui més temps. 

Altres opcions possibles per menjar són: 

- Menjar a les classes: la Trini ho veu complicat per anar amunt i avall amb carretons. 

- Habilitar altres espais: s’hauria de parlar amb l’escola. 

Organització 

La manera d’organitzar al lliurament del menjar és que, als petits són les monitores les que els porten les safates, i 

pels mitjans i grans, quan arriben al menjador seuen, i de 4 en 4 s’aixequen per anar a buscar el menjar. 

Mascaretes 

Segons la Trini, se la treuen només per menjar, i la guarden en una bosseta o a la butxaca. La realitat va ser que la 

porten tota l’estona treta, es toquen les safates i el menjar els uns als altres i la deixen on poden (taula). Se li 

comenta que si vol, des de l’AFA es pot indicar a les famílies que posin una beta a les mascaretes, però diu que no 

perquè li fa patir que es facin estibades i es puguin fer mal al coll... 

Higiene 

Segons ens comenten, els alumnes es netegen les mans abans i després de dinar. Nosaltres no ho vam veure. 

D’altra banda, ens comenten que entre els dos torns, de 14:00h a 14:10h, es realitza una desinfecció de les taules i 

es ventila el menjador. 

Se li comenta que això també ho haurien de fer abans del primer torn, perquè segons en diu no ho fan.  

Ràtios 

Lanaspa  té la “sort” de tenir 1 monitor per classe. En termes absoluts, estem 1 monitor per sobre de la ràtio, per en 

termes COVID no. No obstant, la Trini ens comenta que hi ha 1 monitora de cinquè que també fa reforç a P3. Li 

comentem que per tema COVID això no pot ser. 

Com a bona notícia, ens comenta que quan hi ha grups confinats, no els treuen la monitora. 

En quant a NESE, només tenen 1 alumne, que disposa de vetlladora durant l’horari lectiu, però no durant el 

menjador. De moment diu que se’n surten bé. 



Temps de migdia 

No tenen projecte educatiu. Ho deixen en mans de les monitores (jocs, etc...). Manifesto el meu malestar en aquest 

sentit. 

El sorral, per odre de l’escola, no es pot fer servir. 

Els espais que utilitzen per jugar són els mateixos que a l’escola. Va fen torns per setmanes. 

Comunicació 

Els sistemes de comunicació amb la Trini són el telèfon, el correu electrònic i l’App de Serhs. 

Comentaris: 

- Telèfon:  ella atén principalment de 11:00h a 12:30h. A partir d’aquella hora, comencen els dinars i ja no sent 

gaire el telèfon. 

- Correu electrònic: és la millor manera de comunicar les faltes (abans de les 10:00h) i qualsevol altra 

informació. 

- App: la Trini no veu els missatges fins al migdia, de manera que si algú ha comunicat falta per l’App, com que 

ella no ho veu, el dinar es prepara. No se li cobra, però és un malbaratament de menjar sense justificació. 

Incidències: Quan hi ha alguna incidència, la monitora dona una nota a l’alumne per que aquest la doni als seus 

pares, però està prohibit el retorn, de manera que no saben si la nota arriba a casa o no. Un desastre. En teoria, la 

monitora també informa a la mestre de l’alumne, per que aquest pugui informar als pares. 

Qualitat de menjar 

El menú d’avui és: 

- Llenties amb verduretes: l’aspecte no és gaire bo, però de gust són bones. 

- Saltxitxes d’au: quina au? Pollastre? Colom? Són salades i no gaire bones. 

- Amanida: pel meu gust, porta molta sal. 

- Iogurt ensucrat (li comentem que hi ha molts pares i mares que no comparteixen aquesta opció. Això ja es va 

parlar l’any passat. Ens diu que és que si no és així, no es mengen el iogurt). 

 

Conclusió 

SERHS ha fet pocs esforços per adaptar-se a la situació COVID, posant en perill la feinada feta per l’escola. Continuen 

sense projecte educatiu i la qualitat del menjar és molt justa. 

S’ha de parlar amb l’escola per veure quina és la seva opinió. Queda pendent quedar amb la Mònica per parlar 

d’aquest tema. 

 


