
 
ACTA COMISSIÓ MENJADOR  
 
Reunió 12 de novembre de 2018. Cafeteria Berlanga. 18:30 h.  
 
En la nostra primera reunió tractem els següents punts: 
 
- Objectius  
 Partint de l’objectiu global del temps de migdia, que és promoure els hàbits d’higiene, 
convivencials i alimentaris en les xiquetes i xiquets que utilitzen el servei de menjador escolar, 
l’objectiu principal de la Comissió és fer el seguiment de la gestió del menjador (cuina i monitoratge), 
així com detectar necessitats i donar resposta a queixes i suggeriments per tal d’oferir un servei de 
qualitat a les xiquetes i xiquets. 

Des de la comissió volem treballar per tal de consolidar dia a dia un menjador sostenible i ecològic 
amb aliments de temporada, de proximitat i provinents de l’agricultura ecològica i també perquè les 
nostres filles i fills gaudisquen d’una alimentació sana, responsable i equilibrada. 
 Un altre important objectiu és fer seguiments dels menús presentats per l’empresa de menjador. 
 

 Enquesta menjador escolar 
 Repassem l'enquesta, valorem i afegim algunes de les modificacions proposades per la Comissió de 
Menjador Escolar del Consell Escolar. Respecte a la proposta d’afegir preguntes al voltant dels hàbits 
alimentaris de les xiquetes i xiquets a casa, les valorem positivament però considerem que hauria de 
fer-se a banda, ja que aquestes no valoren el servei de menjador, a més seria difícil extraure dades 
estadístiques perquè es valoren aspectes diferenciats. 
 Acordem passar l’enquesta al mes de gener, quan ja hagen passat uns mesos de menjador escolar i 
així les noves famílies de l’escola puguen valorar el servei i també perquè s’estan introduint canvis als 
menús i considerem important tenir-los en compte abans de fer les valoracions. 

 

 Canvis introduïts als menús aquest curs 2018/2019 
 La comissió valora molt positivament els canvis introduïts amb la reducció del consum de carn, 
introducció de més productes ecològics, supressió dels aliments processats i proposta de fruita diària. 
 

 Aliments que proposem per al menjador 
 Parlem de la qualitat dels productes frescos, que siguen principalment de proximitat i ecològics. 
Advoquem per la proximitat en haver-hi productes ecològics que vénen de l'altra banda del món. 
Incorporar en els menús farines no refinades i incloure algun tipus de cereal en elles. 
 

  APP 
 S’han recollit queixes al respecte, l’aplicació dóna errades, per arribar a les notificacions no són 
d’accés ràpid, s’han d’obrir nombroses finestretes. També considerem què hauria d’estar en valencià. 
 

 Monitores de menjador 
 Importància de què les monitores del menjador utilitzen el valencià.  
 

 Altres 
 Es planteja la possibilitat de menjar algun dia en el menjador o participar d’alguna manera per a fer 
un seguiment in situ del funcionament del servei i així disposar de major informació. 
 


