Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Xoriguer

CURS 2021-2022

Temps de migdia

NÚM ACTA: 4

DATA: 15-12-21

Assistents: Aleix Vila, Eva Andreo, Anna Serrano, Laura José Maria, Dúnia, Bea
EcoArrels, Judit L.

S’ASSABENTEN DELS TEMES TRACTATS
ACORDS acta 3:
- 1 persona referent per cicle a Primària (CI Martina CM Anna CS Laia)
- Increment 5h/setmanals, Eco Arrels informarà a l’Ampa com es pot fer. La proposta
és assumir el cost a parts iguals entre Empresa i Ampa.
- Eco arrels proposa de poder flexibilitzar i fer algunes reunions telemàtiques.
Acordem que la reunió de desembre es farà telemàtica.
- Aleix, parlarà amb Fundació Pere Tarrés per canviar la situació administrativa de
l’Aina (monitora-vetlladora).
- La comissió aprova que la modificació del protocol d’actuació en la gestió de les
agressions, afegir el concepte “incitació d’agressió”
Temes:
- Canvi forma pagament
- Informar a les famílies via dinantia d’aquest canvi.
- Normativa menjador Xoriguer 21-22 Pla de funcionament EcoArrels
- https://docs.google.com/document/d/1uQ4qPZy3oq2knU07-IG774t1DBOFmI2rmFnAWozbat
M/edit
- 5 hores setmanals hem de tancar un acord.
Ecoarrels exposa estudi de ratios:( infantil 1-15 primària 1-20)
Evolució 17-18 fins avui.
17-18 mitjana 82 (infantil (28) primària (?))
21-22 mitjana 76 ( infantil (18) primària (60))
Davallada de 6 menús diaris. Distribució del personal (2 persones a infantil i 3
primària,comptant amb les 5h extres)
- Ecoarrels no li surten els números, falten 10-12 menús diaris a infantil.
- Paquet d’accions positives:
Publicitar el Temps de Migdia.
- Alumnes que dormen, finalitzar amb l’espai migdiada.

-

AFA pot assumir el cost de les 5h i l’empresa es compromet a informar a l’AFA si hi ha
canvis de ràtios, a quin número de menús diaris hem d’arribar per a poder deixar de rebre
l’aportació de la AFA.

-

Formació dinàmica de grups i cooperació impartida per l’Aleix durant el 2n trimestre.
L’equip de monitores farà una proposta de data i temàtiques concretes a l’Aleix.
Formació Cercles Restauratius 30h ( 4 dissabtes de 9 a 14h de gener a març més )
Pendent de confirmació de dates concretes.
Substitucions baixa monitores

-

Acollida: una família demana si és possible oferir excedents de fruita…com a esmorzar.
Confinament: hi ha famílies que han felicitat per com s’està fent la gestió dels menús
confinats.
Dents. en tornar de vacances, la comissió pot fer un sondeig de quantes famílies hi estan
interessades… i es veurem quan i com ho podem portar a terme.

ACORDS:
-

Fer bossa de monitors/es per a substitucions. S’encarrega l’Anna.

-

Publicitar el Temps de Migdia. Programacions de les activitats de Temps de Migdia. Enviar
per dinantia a totes les famílies, penjar-ho al Mur.
Bea enviarà el control de menús a nivell mensual.
Les hores extres només caldran fins a desembre, Eco Arrels li facturarà a l’AFA.
Finalització del temps de migdiada de p3, ja que només queden 2 nens que dormen.

-

Demà dia 16 de desembre al Consell escolar s’informarà també del canvi en les migdiades i
en la normativa.

-

Informar a les famílies de p3 migdiada via dinantia per part de l’Escola

-

Informar les famílies dels canvis en la normativa Temps de migdia, (formes de pagament i
gestió de conflictes)
-

Infantil: Marga

-

Primària: CI Maria CM Anna CS Laia (Martina o Aina, una de les dues haurà de
saltar).
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ESMENES DE L’ACTA

