RESUM 2a Trobada sobre el Menjador de l'Escola Balandrau
12 d'Abril 2021.
Assitents: Vicens (Representant de l'Escola Balandrau), Toni ( Coordinador del Menjador de l'Empresa de
Catering Vilanova) i Enric Soy i Gemma Solanas (Representants de l'Afa Balandrau).
Repassem els acords als quals es va arribar a la darrera reunió.
En Toni, responsable de Vilanova, ens explica i ensenya la bústia /caixa de suggeriments i queixes. Tots els
nens i nenes poden escriure i ell els hi recorda que poden fer-ho periòdicament. Ens explica que habitualment
els suggeriments són en relació a peticions de menjar (com «vull més canelons») o també del tipus que posin
una xarxa perquè no es colin les pilotes. En Toni obre la bústia cada setmana i troba entre 0 i 3 notes cada
setmana.
>Pel que fa la queixa sobre el menjar fred del darrer torn, varem acordar que les caixes de menjar s’obririen
més tard i així s’està fent. Aquest problema ha millorat molt.
Pel que fa al temps que tenen per dinar, expliquen que tot i que és menor que l’any passat, gairebé sempre
van a l’hora i els de darrer torn ara mai surten tard.
>Sobre el tema pantalles en dies de pluja ens expliquen que l’any passat, quan plovia, tenien una aula amb
pel.lícula i una altra aula amb jocs. Aquest any COVID, no poden tenir dues aules i a la mateixa aula posen una
taula amb jocs i pintures pels infants que no volen mirar una pel·li. Ens diuen que són mínims els dies que plou
i, per tant, que utilitzen aquest recurs.
>Sobre si els nens es poden rentar les dents o no. Aquest any per tema covid no poden rentar dents als
lavabos, excepte si es porta una prescripció del metge. En aquest cas, s’ha de parlar amb en Vicens i es
gestionarà com fer-ho. Una família va comentar que tancaven les llums del menjador a vegades. Ens expliquen
que això es fa molt puntualment quan el xivarri dins del menjador és molt elevat, com una manera de trencar
la dinàmica del grup, que dura pocs segons i que és una estratègia perquè els infant baixin les «revolucions». A
vegades venen del pati de jugar molt excitats i han de baixar el ritme. També ens diuen que els nivell de soroll
al menjador ha baixat moltíssim comparat amb altres anys.
>Tema càstigs. Ens diuen que és molt poc habitual que hi hagi càstigs. Que sempre s’intenta parlar dels
problemes i solucionar-los i intenten mediar. Que potser alguna vegada sí que ha calgut que algun infant
estigui una estona «pensant», però que el nivell de conflictes és molt baix aquest any, que hi ha molt poques
incidències. En recorden que qualsevol problema el podem comunicar al Vicens o a l’Eva de menjador i que és
habitual que l’Eva truqui a les famílies amb celeritat per solucionar qualsevol dubte o problema.
>Sobre els tipus de jocs que tenen, ens expliquen que tenen jocs de cartes, de taula, escacs, polseres de llana,
dominó. Que els infants els han de demanar, però que sovint es recorden de demanar-los quan ja s’acaba el
pati perquè estan jugant més a joc lliure. Hi ha jocs que aquest any no poden tenir per la dificultat de
desinfectar-los. Les gomes de saltar, ens explica el Vivens, aquest any no ha tingut èxit. En Toni va preguntant
a la canalla quin jocs volen tenir i ell intenta aconseguir-los, sempre que amb la normativa covid es pugui.
Ens expliquen que fa un parell de setmanes, van tenir un problema amb uns nens d’infantil i van veure que
havien de canviar el protocol de la utilització dels lavabos. A partir d’ara només hi haurà oberts els dos lavabos
del primer mòdul i tots els nens hauran d’anar a aquests. Ho faran així per poder tenir els lavabos més
controlats. Creuen que en tindran prou amb dos lavabos perquè expliquen que habitualment els infants tenen
ganes d’anar al lavabo just quan acaba el pati, i per tant ja podran anar als de la seva aula. De totes maneres,
com que la mesura és molt nova han de veure com funciona.
>Sobre el tema comunicació amb les famílies, arrel que una família demana més informació o fins i tot una
comunicació mensual, ens expliquen que a infantil la informació és diària i que per la resta és trimestral. Ells la
consideren suficient, però que si alguna família té algun dubte o pregunta pot parlar amb l’Eva. Sobre el tema

variacions dels menús, (no concorda el que mengen amb el que hi ha escrit al menú) es sorprenen i ens diuen
que si ha passat és molt poc habitual.
Per tal de fer un seguiment, si algú detecta algun error en el menú, que ens ho faci saber al correu de l’afa per
quantificar-los. De la mateixa manera que si algú detecta errors en la comunicació diària que fan als infants
d’infantil. Tornem a parlar de la necessitat de més monitores, totes estem d’acord però no es preveu que
augmenti aquest número per part del Consell Comarcal. També ens expliquen que la setmana passada van
tenir una nova inspecció sorpresa, de neteja, temperatura, protocols, etc i que tot va sortir bé.

