
Visita menjador 21/02/21 12:30h a 14:15h 

Assistents AFA: Gaëlle, Wuisty i Sergio. 

Assistensts SERHS: Laia (nova coordinadora). Fa poc més d’una setmana que hi és. 

 

Durant el mes de gener de 2021, s’ha aprovat el protocol de seguiment de servei de menjador per part de 

l’Ajuntament i el Consell Escolar Municipal de menjadors escolars. Aquest document serà comú a totes les coles 

públiques, i servirà per valorar de manera objectiva els aspectes principals del servei de menjador. Amb les 

valoracions obtingudes a totes les escoles, es podrà realitzar una diagnosi general del servei, i així plantejar accions 

correctives. 

A la visita d’avui, s’ha seguit aquest protocol, que consta de 35 punts a valorar. 

Les conclusions extretes per part de la comissió de menjador de l’escola són: 

Espais 

Les distàncies entre alumnes de diferents grups bombolla es respecten a dins del menjador, tot i que en determinats 

moments hi ha interferències. 

Pel que fa al soroll, és realment alt i molest. Això no ajuda a donar tranquil·litat als alumnes a l’hora de menjar, i 

genera moments de crispació  / nervis tant al propi alumnat com a les monitores. 

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. 

En quant al ritme, s’observa que com és normal cada alumne té el seu ritme, però no s’observa que s’obligui a ningú 

a menjar ni se li fiqui la cullera a la boca amb males maneres. La intenció de les monitores és que mengin, però no 

els obliguen. Amb el menú d’avui (cigrons i peix), aquesta tasca és especialment complicada. 

Avui hem observat una manca de planificació en un dels cursos, doncs no hi havia suficients cadires per tots els 

alumnes que havien de dinar. Es comenta a la coordinadora que si des de les 10 del matí ells ja saben qui es queda i 

qui no, no s’entén que això pugui passar. 

Mascaretes 

En aquesta visita no s’observen tantes mascaretes a sobre de les taules com a l’anterior, i la coordinador ens 

comenta que els alumnes se les guarden a les butxaques (o a sota del cul...). En aquest sentit, no hi ha cap protocol 

establert per part de Serhs. 

Higiene 

Segons ens comenten, els alumnes es netegen les mans abans i després de dinar.  

Pel que fa a rentar-se les dents, per temes d’higiene i seguretat per Covid no es pot fer.  

Ràtios 

Es fa recompte dels alumnes que hi ha durant el servei, i aplicant les ràtios obligatòries, s’observa que en termes 

absoluts no acompleixen, però amb la llei a la mà sí que ho fan, doncs el fet de atorgar ½ monitor de reforç a part del 

propi de classe fa que en el còmput global sí que acompleixin. 



Les ràtios obligatòries són: P3 i P4 (1 x cada 10)¸ P5 (1 x cada 15) i Primària (1 x cada 20). 

El dia d’avui, el recompte és: 

P3 – 12 

P4 – 17 

P5 – 22 

1r – 18 

2n – 22 

3r – 19 

I en quan a monitoratge: 

P3 – 2 

P4 – 1 + ½ 

P5 - 1 + ½ 

1r – 1 

2n – 1 

3r - 1 

Temps de migdia 

Continuen sense tenir projecte educatiu. Ho deixen en mans de les monitores (jocs, etc...).  

Han desaparegut les barreres que marquen la separació entre grups bombolla al pati (també aplicable a l’escola). 

Se’ns comenta que els propis alumnes ja ho saben i no interfereixen entre ells, però s’observa que a l’escala del pati 

hi ha alumnes de les classes de 5è i 6è asseguts junts, amb monitors al costat. 

Comunicació 

Incidències: Al correu electrònic de la comissió han arribat diverses queixes en relació a la manera d’actuar de 

l’empresa quan hi ha alguna incidència a l’hora del pati. El protocol diu que han de posar una nota a la motxilla pels 

pares, però diverses famílies ens comenten que no ha sigut així, i que ha hagut de ser el propis alumnes o el tutor/a 

qui els informi de si ha passat quelcom. 

Es recorda a la nova coordinadora que han de reforçar la comunicació amb les famílies. 

Qualitat de menjar 

El menú d’avui és: 

- Cigrons a la riojana: el gust és acceptable, però el sofregit és aigualit i els cigrons no estan prou cuits. 

- Salmó al forn: l’aspecte fa pensar que no és salmó. Se li comenta al cuiner i diu que a la caixa diu que és 

salmó...D’altra banda, ha quedat sec i pot costar d’empassar. 

- Iogurt: Tot i que al full de menú diu iogurt natural, continua essent ensucrat. Ja hem manifestat el nostre 

desacord amb això en diverses ocasions. 

 



Migdiada P3 

Un cop acabat el primer torn, es visita l’aula de P3 per avaluar la migdiada. Quan  arribem, tots els alumnes estan 

estirats a la seva colxoneta, tapats i en silenci.  

S’aprofita per parlar amb la monitora, doncs ens les últimes setmanes havíem rebut moltes queixes envers seu. Es 

mostra molt afectada i sorpresa, i creu que amb el tema del COVID i el fet que no hi pugui haver una comunicació 

més propera entre ella i els pares, genera malentesos i situacions que parlant es podrien evitar. 

No s’observa que s’obligui a cap alumne a dormir. Qui vol dormir dorm, i qui no, ha d’estar en silenci i relaxat. 

Diferents famílies ens han comentat que no volen que els seus fills facin migdiada, però això no depèn de Serhs, és 

política de l’escola. 

 

Conclusió 

Continuen havent mols aspectes a millorar per part de Serhs, i ens consta que les nostres observacions són molt 

semblants a les d’altres escoles, així que esperem que a nivell de Consell Escolar Municipal i Ajuntament es faci la 

pressió pertinent. 

S’ha demanat reunió conjunta entre escola i Serhs per abordar aquests temes concretament a la nostra escola, però 

encara estem pendents de que ens confirmin data. 

D’altra banda, ja s’ha aprovat el nou Plec de Clàusules Administratives que ha de regular la nova licitació del servei 

de menjador pels propers cursos, i s’hi han inclòs nous criteris en quant a la qualitat i procedència de la matèria 

primera, així com modificacions en els criteris de puntuació de certs aspectes (beques menjador principalment). 

 


