
REUNIÓ MENJADOR 28.10.2020 

 Assistents : AFA (Sergio i Gaëlle) ; Escola (Mònica, directora de la Lanaspa) ; Serhs (Trini, coordinadora 

del centre i Eva Montanes, coordinadora de tots els centres educatius a Terrassa). 

  

  

L’AFA comenta que vam fer una visita al principi del mes on vam notar la poca distància entre els nens 

del 1er torn (infantil, 1er, 2nd, 3er).  

La Mònica comenta que és així degut a l'espai i el números d’usuaris per curs. Es a dir hi ha molts usuaris 

a infantil, 1er , 2nd. Els pares van manifestar que el torn previst originalment  pels de 1er, 2n  i 3er era 

massa tard (14h). També fer tres torns significa fer menjar més ràpidament els nens, perquè entre els 

torns s’ha de tenir en compte el temps de ventilació i desinfecció.  

Sobre els altres espais possibles per donar el servei, la Mònica comenta que no veu bé fer menjar els 

nens dins les classes (necessiten canviar de lloc i es necessita més material per transportar les 

safates,…). 

El gimnàs no es una bona opció, el tipus de terra no és adequat pel servei. 

  

L’Afa pregunta si es ventila bé el menjador. La Trini comenta que la porta està oberta des de les 8h del 

matí i obre les finestres entre els 2 torns. 

  

Tema mascareta : moltes mascaretes a la taula. La Trini i la Mònica volen que els nens utilitzin una 

bosseta per posarla durant el temps del dinar. (no utilitzar la beta) 

  

Monitoratge : l’Afa pregunta sobre el control de la temperatura dels monitors. La Trini informa que es 

pren a l'arribar a l’escola abans de començar el servei. Van utilizar els 2 primers dies el termòmetre de 

l’Afa, però  ara ja no (utilitzen un de l’escola). 

L’Afa pregunta sobre els canvis de monitors, sembla que a 2nd ja estan a 4 monitors. (pendent de 

confirmar per la Trini). La Trini i l’Eva diuen que és bastant normal de tenir moviments, molts joves que 

estudien, que van cambiant de feina. També monitors confinats a casa.  

  

L’Afa pregunta sobre les activitats proposades per els nens. Trini contesta que cada grup tindrà la seva 

caixa amb jocs. Serhs ha enviat el projecte educatiu (comú a totes les escoles de Terrassa). L’Afa el 

penjarà al bloc de l’Afa, per informar les famílies. 

  



L’Afa pregunta pels grups confinats i si s’ha de avisar a Serhs quan l'usuari no farà ús del servei de 

recollida del menú. No fa falta avisar Serhs, la Mònica els avisa. Són els usuaris que volen recollir el 

menú, que han de omplir els documents facilitats per la Mònica.  

L’Afa lamenta la poca comunicació entre Serhs i les families, específicament sobre el protocol d’aquest 

curs del menjador i l’increment dels preus del servei. Serhs ho reconeix i diu que l’ajuntament els hi va 

confirmar els  preus tard. 

 

Fins nou avís de l’ajuntament, no es poden fer visites al menjador. (fins que les escoles tinguem els 

mateixos criteris de visita). 

 

 

 


