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4 – Decisions i acords a adoptar en relació a la valoració del trimestre de la nova 
empresa del menjador.  
 
 S’informa als assistents que la valoració de la nova empresa de menjador ha estat 
positiva. Sobre el manteniment no hi ha hagut cap despesa. Sobre el quadre de serveis 
s’informa que encara no s’ha fet la neteja de l’extracció de fums i per una altra banda les 
xocalatades seran el 27 de febrer, 11 d’abril i 6 de juny.  
 Es comenta que els picnics podrien millorar la qual cosa s’informarà a l’empresa del 
servei de menjador. 
 La valoració global de la qualitat del menjar és positiva. Però hi ha algun cas que no 
estan contents amb el menjar la qual cosa ha condicionat que algunes famílies no vulguin 
gaudir d’aquest servei.   
 S’informa que hi ha hagut alguna baixa però la mitja de nens que gaudeixen d’aquest 
servei és similar a altres anys.  
 Després de diverses intervencions es decideix que la junta estarà més al damunt sobre 
algunes queixes i es sondejarà si hi ha alguna incidència més per valorar el servei. 
 També es preguntarà directament als professors que es quedin a dinar quin parer 
tenen sobre la qualitat del menjar i el seu servei.  
 Després de diverses intervencions es decideix demanar a l’empresa fer una enquesta a 
a diferents alumnes per a què opinin del servei del menjador.    
 
5 – Decisions i acords a adoptar en relació a les activitats extraescoloars.  
  
 Es comenta la valoració global de les activitats i els assistents manifesten que és 
positiva, malgrat que algun canvi d’horari d’alguna activitat ha fet que diversos alumnes s’hagin 
donat de baixa.    
 Es proposa oferir pel curs que ve, activitats com: lego-lliga, també de dibuix i activitats 
relacionades amb el circ (malabars, equilibris..). S’haurà de donar més informació en la reunió 
que es convocarà a l’efecte per valorar-les i si procedeix oferir-les a les famílies de l’escola. 
 Es decideix proposar per l’any vinent activitats extraescolars al curs de P3 de les quals 
algunes podien ser conjuntament amb pares i mares. També es comenta que els nens que 
s'han donat de baixa es respecte al curs anterior, no a aquest. 
 Es troba interessant mantenir la mateixa graella d’activitats pel que fa als horaris la qual 
cosa es valorarà en la reunió que es convocarà a l’efecte sobre les activitats extraescolars.   
  
6 – Decisions i acords a adoptar en relació a les colònies.  
  
 Hi ha diverses famílies que pregunten si els nens podrien gaudir d’unes colònies.  
 Es demanarà informació per explicar a totes les famílies.  
 Es comenta fer-ne alguna a l'estiu, després de sant joan fins al juliol i entre setmana. 
 
7 – Precs i preguntes. 
  
 Es pregunta quin criteri s’adopta per escollir la direcció del centre. S’informa que es fa a 
través d’un procés de concurs de mèrits per seleccionar la nova direcció.   
 Durant el mes de maig es realitzarà el torneig de tennis-taula, faltaría concretar a data i 
es buscarà el recolzament del monitor que realitza l’activitat extraescolar de tennis-taula per 
l'organització de la trobada. També l’ajuntament organitza la cursa d’orientació en el mes de 
març i abans es fa una formació als alumnes de 3r a 6è del centre i que serà impartit per 
monitors d’una empresa externa, el curs es realitzarà durant març. 
 Es comenta que s'haurien de fer més reunions de l'ampa obertes a tothom durant el 
curs escolar. 
 
Finalitza la reunió a les 23.45 h. 

 
 

 

 


