
Resum Comissió de Menjador 

  

Aquesta comissió de menjador es va posar a treballar el mes de 
febrer amb el compromís de fer una assemblea de pares i mares 
per a fer una consulta  i refrendar el proveïdor del servei de 
menjador i acollida entre tots. 

Durant el mes de març vàrem realitzar una tasca de recerca i 
entrevistes amb diferents empreses. Entre elles vam tenir una 
entrevista amb Roca (actual proveïdor) i la direcció de l’escola. 

El dia 23/03/2011 es va realitzar una assemblea de socis i no 
socis d’Ampa, on es van presentar les empreses seleccionades per 
aquesta comissió i es va realitzar una votació per a conèixer la 
voluntat de la majoria. El resultat es va publicar en el bloc de 
l’escola i es va informar a la Junta d’Ampa i als pares del Consell 
Escolar. 

Amb tota la informació recollida es va realitzar un informe per a 
tots els representants de consell escolar per a la seva discussió en 
la següent reunió. La vocal de menjador va ser convidada a assistir 
al final de la reunió de consell escolar, un cop acabada la reunió, i 
se la va informar del marc legal en la signatura de contracte en el 
tema menjador: aquest depèn íntegrament de la direcció de 
l’escola, sense rebre influència ni del consell escolar ni de 
l’assemblea de pares i mares. Nosaltres com a comissió de 
menjador creiem que sí és aconsellable que la família s’impliqui en 
el menjador escolar (menús, orígens matèries primeres, ecohàbits, 
qualitat, temps per dinar...), però respectem la decisió de la 
Direcció actual. 

  

En data 24/05/2011 una representació de la Junta d’Ampa es va 
reunir amb la direcció de l’escola per a saber si existia cap novetat 



sobre el tema (signatura de contracte) tenint en compte la data de 
l’Assemblea d’Ampa i la voluntat d’informar als socis La direcció 
de l’escola ens fa saber que encara hi ha plaç fins el 31 de juliol i 
que encara no s’ha decidit res.	  


