
ACTA REUNIÓ FAMÍLIES ESCOLA MAS CLARIANA DIA 06/11/2019 

Assistència: 17 famílies 

Assistència per part de l’empresa: 

 Miguel Alvarez, cap d’àrea de l’empresa Alimentart 

 Silvia Redondo, supervisora 

 Susana Conejos: coordinadora 

S’inicia la reunió a les 15:20h del dimecres dia 06 al menjador de l’escola. 

Primera part de la reunió: 

S’exposen les queixes rebudes començant per l’apartat d’alimentació i finalitzant pel de 

monitoratge.  

Tenim nova dietista; Haideé Robert Gadella CAT001628 

Es parla del menú del mes d’octubre, moltes amanides i plats freds. Aquest menú ja ha estat 

canviat per la dietista de l’empresa i el de novembre és més adient als infants 

Les famílies demanen reduir el nº de menús que facilitem a les famílies, ja que hi ha alguns que 

no s’utilitzen  

S’estudia la possibilitat d’especificar el pa que donem als infants al menú, s’intentarà que surti 

amb el menú de desembre. 

S’acorda tenir al centre les fitxes tècniques de Bundo per veure que no contenen ou.  En aquest 

moments ja estan als centre. 

S’acorda treure del menú el Cazon i tots aquells peixos amb un alt nivell de mercuri tenint en 

compte les últimes recomanacions del Ministeri, es canvien els plats del menú de novembre dels 

dies que contenen aquest peix. Facilitem el nou a l’AMPA i l’escola i amb el nom de la dietista ja 

inclòs. Es treuen els menús que no utilitzem en aquest centre. 

Es parla dels proveïdors que tenim i que la majoria son de proximitat 

Segona part de la reunió: 

És fa referència al soroll que hi ha al menjador durant l’àpat, s’han pres mesures com igualar el 

nº de nens que entren al primer i al segon torn. 

L’AMPA informa que en breu tindrem disponible un semàfor per treballar el soroll al menjador 

S’estudia posar música relaxant durant l’àpat 

S’acorda fer traspàs de més informació amb els nens d’EI, i amb els pares de P3 s’utilitzarà 

l’agenda com a mitja de comunicació. També s’informa de que la coordinadora del menjador 

està donant atenció a les famílies de 8:30 a 9:30 i que pot atendre tots els dubtes que tinguin 

les famílies, o ve per telèfon al: 661 71 02 13 

Es parla de les pel·lícules que es posen a l’hora del menjador els dies de pluja, es farà un planning 

amb les que veuran durant el curs, i s’aconsella que els nens no utilitzin els ordinadors en horari 

del menjador. 

 


