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FULL DE RUTA - COMISSIÓ del TEMPS DE MIGDIA/ACOLLIDA/CASALS 

2018-2019 

1- Missió i objectius generals  

  
Objectius genèrics: 
1. Contribuir i assegurar el bon funcionament del servei del temps de migdia i acollida  a l'escola, 

en línia amb la seva filosofia educativa. 
2. Facilitar la comunicació entre l'empresa del temps de migdia i acollides i les famílies per resoldre 

els dubtes i transmetre els suggeriments que puguin sorgir. 
3. Gestió dels casals al Nadal, Setmana Santa i estiu a l'escola en col·laboració amb l'empresa 

organitzadora. 
 
Objectius específics del curs 2018/2019: 

• Seguiment de la instal·lació de la cuina a l’escola. 

• Seguiment de la  preparació del menjar  (lloc de preparació- procediments – trasllat) fins la 
finalització de la construcció de la cuina. 

• Seguiment de les tasques relacionades amb la cuina de l’escola una vegada estigui en 
funcionament (aliments utilitzats - procediments per l’elaboració del menjar - presentació als 
infants i servei de menjador) i del compliment del contracte signat amb l’empresa 
responsable per a el servei de menjador. Inclou la realització de tastes del menú. 

• Revisió dels menús de menjador en col·laboració amb el nutricionista de Fundesplai per tal 
de millorar la qualitat dels menús. 

• Avaluació de la qualitat de l’aigua a l’escola i valoració de diferents alternatives (ex. filtres) 
per millorar la seva qualitat. 

• Avaluació de la sostenibilitat del servei de menjador i assoliment de possibles millores en els 
procediments i materials per tal de fer el servei més sostenible (en col·laboració amb la 
comissió de materials i reciclatge). 

• Seguiment del temps de migdia: Activitats per als infants de P4, en línia amb la filosofia de 
l’escola. 

• Seguiment del temps d’acollida: Espais i materials. Utilització dels espais exteriors de 
l’escola i avaluació de possibles materials a utilitzar durant el temps de l’acollida. 

• Gestió dels casals de Nadal i Setmana Santa. Seguiment i reivindicació per tal d’aconseguir 
realitzar el casal d’estiu a l’escola, i avaluació de possibles alternatives si fos necessari per 
tal de tenir un casal que pugui acollir a tots els infants de l’escola que ho necessitin. 

 

2- Membres  

 

Ángela (Mare P3) 

Ariadna (Mare P4) 

Clara (Mare P4) 

Danae (Mare P3) 

Isabel (Mare P4) 

Noelia (Mare P4) 

Rebeca (Mare P4) 

Olga (Mare P3) 
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3- Com es pot formar-ne part i contactar-hi 

 

A través del correu electrònic (comissiomenjadorafa@gmail.com). 

 

 

4- Com assolirem els objectius fixats 

• Reunions de la comissió. 

• Reunions de la comissió mixta amb l’equip directiu i Fundesplai. 

• Reunions amb el Consorci i altres entitats responsables de la gestió dels casals. 

• Mail. 
 
Els objectius proposats seran assignats a un/diversos membres de la comissió (grup de 
subcomissió) que faran el seguiment amb les entitats/persones responsables. 
 

 

5- Pressupost necessari curs 2018-2019 

 

- S’han d’avaluar les diverses solucions disponibles per a la millora de la 
qualitat de l’aigua, que tenen un pressupost molt variable. 

- Anàlisis de la qualitat de l’aigua a l’escola (aprox. 60 euros). 
 
 

 

 

6- Calendari d’activitats curs 2018-2019 

Previsió reunions: Es programaran com a mínim les següents reunions: 

Reunions trimestrals de la comissió mixta amb l’equip directiu i Fundesplai per l’avaluació de les 

propostes dels menús. 

 

Reunions periòdiques (freqüència per definir) de la comissió per avaluar l’assoliment dels objectius 

propostes. 

 

Reunions de la comissió ad-hoc d’acord amb les necessitats puntuals. 

 

1a reunió:  9 Novembre 2018 

 

 

 

 

 

 


