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Memòria d’activitats de les Comissions de l’AMPA Escola 
Montserrat Solà 

Curs 2016/2017 

 

 

Comissió de Menjador i Casals 

 

 

1. Presentació 

Els serveis de menjador escolar i de casals pels períodes de vacances i de dies de lliure 
disposició són serveis essencials oferts per l’AMPA a la comunitat educativa, però gestionats 
per una empresa externa com és Kaliu Viu SL. 

La importància d’aquests serveis i la cerca de qualitat en la seva prestació exigeixen un diàleg 
continu entre l’AMPA i l’empresa, tasca aquesta que té encomanada la Comissió de menjador i 
casals. 

2. Integrants de la comissió 

 

Coordinadora Alícia Posada Arribas 

Integrants Blanca Ruíz-Zorrilla i Esther Querol  

 

3. Objectius  
 

- Assolir una relació fluïda entre l’empresa que presta el servei de menjador i l’AMPA 

- Traspassar a l’empresa les inquietuds expressades per les famílies 

- Traspassar a l’AMPA les necessitats requerides per l’empresa per l’òptim 
desenvolupament dels serveis 
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4. Activitats i/o projectes duts a terme (*) 

 

1 Renovar el contracte del servei de menjador amb Kaliu. 

Responsable/s Blanca Ruíz-Zorrilla i Alícia Posada 

 

Realització 

Període  Desembre 2016 – Març 
2017 

Durada 3 mesos 

Dies  Horari  

Lloc  Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

El primer contracte no només estava a punt d’arribar a la finalització de la seva vigència 
(març 2017), sinó que molts aspectes allà regulats ja no es complien per estar 
desfasats. El text era un reflex dels primers anys de l’escola, en el que hi havia pocs 
nens i l’AMPA necessitava ingressos. Per tant, calia una renovació a fons del contracte 
ajustant-lo a la realitat i circumstàncies actuals, així com per incorporar un annex 
elaborat per la Comissió Verda per garantir la proximitat dels productes que se 
serveixen als infants. 

Incidències / Observacions 

La incertesa davant les intencions del Departament d’Ensenyament en la regulació dels 
menjadors escolars van motivar certes decisions, com la vigència del contracte, que en 
una altra situació, segurament, haurien estat diferents. 

Valoració  

 

 

3 Seguiment de les reunions i campanyes que organitza la FAPAC 
en relació amb el nou decret de menjadors escolars que té 
previst aprovar la Generalitat 

Responsable/s Blanca Ruíz-Zorrilla i Alícia Posada 

 

Realització 

Període  Al llarg de tot els curs 

 

Durada  
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Dies 00 Horari  

Lloc  Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

La FAPAC va organitzar reunions amb les AMPES per tal de fer aportacions a l’esborrany 
de decret de menjadors escolars que estava elaborant la Generalitat, i vam assistir en 
representació de l’escola. 

Així mateix intentem estar el dia dels possibles canvis que es produeixin en aquest 
camp. 

Incidències / Observacions 

 

Valoració  

De moment sembla que la pressió de la comunitat educativa, ha servir perquè el 
Departament d'Ensenyament hagi anunciat la retirada de l'actual projecte de decret de 
menjadors escolars, en el que es deixava a les AMPES fora dels possibles contractants 
del servei. 

 

3 Coordinació amb la Comissió Verda per garantir la proximitat 
dels productes que se serveixen en el menjador 

Responsable/s Esther Querol, Blanca Ruíz-Zorrilla i Alícia Posada 

 

Realització 

Període  Gener – març 2017 Durada  

Dies 00 Horari  

Lloc  Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

Coordinar-nos amb la Comissió Verda per incorporar en el nou contracte uns requisits 
mínims de qualitat dels productes que s’ofereixen al menjador, vetllant perquè en la 
mesura del possible siguin ecològics i de proximitat, tot complint, alhora, amb la 
normativa sanitària, sobretot en relació amb alguns productes, com per exemple el 
peix.  
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Incidències / Observacions 

 

Valoració  

Bona experiència de col·laboració entre dues comissions, que, en compliment del 
contracte, ha de continuar amb les reunions trimestrals de seguiment que hem de fer 
juntament amb kaliu Viu. 

 

4 Elaborar calendari de casals i casalets pels dies de lliure 
disposició 

Responsable/s Esther Querol, Blanca Ruíz-Zorrilla i Alícia Posada 

 

Realització 

Període  Setembre-octubre 2016 Durada  

Dies 00 Horari  

Lloc  Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

Acordar amb Kaliu Viu els dies, horaris i preus dels casals i casalets pels dies de lliure 
disposició, en funció del nombre d’infants apuntats als casals del curs anterior i les 
demandes de les famílies. 

Incidències / Observacions 

 

Valoració  

 

 

5 Establiment de criteris d’inscripció al casal d’estiu i seguiment 
del seu acompliment, en famílies que no havien formalitzat la 
preinscripció 

Responsable/s Esther Querol, Blanca Ruíz-Zorrilla i Alícia Posada 

 

Realització 

Període  Juny Durada  

Dies 00 Horari  
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Lloc  Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

Davant el gran nombre d’infants que cada any s’apunten al Casal d’Estiu i la dificultat 
que això comporta per tal de mantenir la qualitat de les seves activitats, vam acordar 
amb Kaliu no permetre, per primera vega a l’escola, la inscripció als infants que 
prèviament no havien fet la preinscripció. 

Amb motiu de la sol·licitud de varies famílies de poder apuntar als menors, malgrat no 
l’haguessin preinscrit, vam establir uns criteris per tal d’atendre les situacions de força 
major i vam intentar fer pedagogia amb la resta. 

Incidències / Observacions 

 

Valoració  

Creiem que amb la dimensió actual de l’escola era necessari i les famílies ho han entès. 

 

 

6 Modificar el qüestionari de valoració del casal d’estiu i el seu 
canal de resposta. 

Responsable/s Alícia Posada, amb l’ajuda inestimable d’en Gerard Reverté 

 

Realització 

Període  Juliol-Setembre 2017 Durada  

Dies 00 Horari  

Lloc  Monitor  

Núm. Participants  Grups  

Ingressos  Despeses  

 

Descripció 

En la modificació del qüestionari s’ha passat de 5 preguntes força genèriques a 8 que 
valoren aspectes més concrets del Casal i, el que és més important, s’ha canviat la 
forma en que les famílies fan arribar la seva resposta, ja que s’ha passat de deixar-la en 
una bústia de cartró que havia a l’entrada de l’escola durant el temps del casal, a 
contestar-la online, el que ha provocat que passem de 24 i 20 respostes els anys 
anteriors a 60 respostes en l’actual. 
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Incidències / Observacions 

 

Valoració  

Molt positiva la modificació i la resposta de les famílies. 

 

5. Balanç econòmic(*) 

 

Ingressos 

Activitat / Concepte € 

  

Total ingressos 0 

 

Despeses 

Activitat / concepte € 

Casal d’estiu: dos vetlladors 3.000,00€ 
(1.500€ x 2) 

Total despeses 3.000,00€ 

Balanç ingressos / Despeses -3.000 € 

 

(*) Relació abreujada dels ingresssos i despeses de les activitats que n’hagin generat. Per a concepes detallats, veure 
document balanç econòmic de la comissió  

 

6. Valoració final del curs 

El fet de ser només 3 persones en la Comissió dificulta el desenvolupament d’algunes 
iniciatives que es podrien plantejar de cara als dos grans serveis que ofereix l’AMPA: menjador 
i casal d’estiu, serveis alhora, molt sensibles a l’opinió de les famílies. 
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7. Objectius pel curs 2017/2018 

El reduït nombre d’integrants de la Comissió comporta que, de moment, només 
puguem plantejar-nos objectius ja preestablerts pel normal funcionament dels servei 
de menjador i de casals. 

No obstant això, volem treballar amb Kaliu per tal que anticipin, no tant la programació 
d’activitats, sinó la temàtica del Casal d’estiu al moment de la preinscripció, a l’igual 
que fan altres casals de la ciutat. 

 

 

 

 

       Mataró, a 27 de setembre de 2017 

Responsable de la Comissió 

Alícia Posada 


