
ACTA 2a ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA (VOTACIÓ: Canvi

d’empresa de menjador i temps del migdia)

DE L'AFA DEL CEIPM ARC IRIS del curs 2020-2021

Identificació de la sessió:

Núm: 2020-21/3

Data: 12/05/2021

Hora: 21:00h

Lloc: Telemàticament

Assistència:

Joan Beltran Alarcon, president

Marta Gomila Ribalaiga, secretària

Sílvia Braqué i Garcia, tresorera

Olga Andreu Vera, vocal

Belinda Pardellans Musson, vocal

Audrey Thenard, vocal

A més hi han assistit un nombre total de 82 socis i sòcies.

Desenvolupament de la sessió:

1. El President de l’AFA explica el context de l’Assemblea:

Primer hi haurà torn de preguntes i respostes sobre el canvi d’empresa de menjador i

temps del migdia.

S’explica que tot els procés que ha fet la Junta de l’AFA des de la darrera reunió queda

recollit en el document enviat a les famílies previ a l’Assemblea. (document que

s'adjunta)

S’explica també que direcció ens ha enviat un email el mateix matí demanant que

considerem votar també l’opció de un contracte híbrid, 9NaturalCuina (cuina) + 7iTria

(monitors). Es demana als socis que opinin si també es vol votar aquesta opció.

També s'explica que tant si surt l’opció de mantenir 7iTria, com la del contracte híbrid,

l'actual Junta de l’AFA no està disposada a donar continuïtat a cap d’aquestes opcions,

de manera que si es dongues algun d'aquest casos, es proposa: o bé que la gestió es

traspassi a  l'escola (concurs públic), o que sortís una Junta i una comissió noves que es

fessin càrrec, donat que l'actual equip dimitiria en bloc.

La votació es farà a través d’un doodle.



2. S’obre torn de paraula:

Un pare de 5è dóna la seva opinió sobre el tema, es centra amb la importància de la

confiança que s’ha de tenir amb l’escola i els monitors i defensa que hauríem de poder

votar el contracte híbrid. També diu que els monitors fa molts anys que estan a l’escola i

que si marxen es trencarà el projecte pedagògic.

També diu que s’ofereix voluntari per formar part de la comissió de menjador si el

contracte és híbrid.

Un pare de primer respon dient que no tots els monitors fa tants anys que estan i que el

projecte pedagògic és de l’escola i que amb la nova empresa es podrà continuar.

Una mare de P4 defensa el canvi total d’empresa. Explica que les negligències que han

passat, han fet perdre la confiança amb 7iTria. I que a hores d’ara encara no ens han

donat explicacions dels fets succeïts, ni s’ha responsabilitat a ningú. Que les feines de la

gent van canviant amb els anys i si els monitors decideixen marxar és la seva decisió.

Que lo important són les negligències que han passat amb el nen de P5. Que la seguretat

és el més important.

El mateix pare de 5è diu que veu missatges al xat poc respectuosos cap a ell. També

explica que ell té contabilitzats 5 successos en comptes de 7, i que 3 d’aquest van passar

en horari lectiu.

El president demana que es sigui respectuós amb totes les opinions i visions que es

plantegen.

Al xat hi ha comentaris d’altres famílies. Finalment es decideix afegir a la votació l’opció

que planteja l’escola del contracte híbrid.

Un pare de P5 explica un càlcul que ha fet sobre els successos que han passat amb el nen

al·lèrgic. Assegura que no és gens fàcil que hagi passat 7 cops al mateix nen, ja que les

probablilitats son comparables amb que et toqués la loteria.

Una mare de P5 explica la seva experiència amb 7iTria i els problemes que ha tingut amb

ells, tema càstigs i també el de no respectar sempre el menú vegetarià del seu fill.

El President abans de procedir a votar demana si hi ha alguna pregunta més sobre la nova

empresa, tot i que dóna per fet que les famílies s’han informat amb la documentació

enviada i amb la pàgina web de la nova empresa.

Una mare de 5è i 3er planteja preguntes sobre 9NaturalCuina. Quin preu serà el

menjador? Es mantindran les ratios?

El President respon que el preu ha d'esdevenir el que queda regulat per normativa. Està

parlat amb la nova empresa i es preveu que es reculli així al nou contracte.

Una altre mare de 5è i 1er diu que al llegir els pdfs de 9NaturalCuina li ha sorprès que

digui que es canta abans de menjar.

3. Votació:



El president explica que ha modificat el doodle i ha afegit l’opció del contracte híbrid.

Que hi han 4 opcions:

- SI - Estic a favor de rescindir el contracte de 7itria i contractar l'empresa 9 Natural Cuina
- NO - No estic a favor de rescindir el contracte de 7itria i contractar amb l'empresa 9 Natural Cuina
- SI - Contemplar el contracte híbrid 7itria (monitors) + NaturalCuina (Cuina)
- Vot en blanc

El president comparteix pantalla i envia el link del doodle per el xat. Demana que es voti

amb el nom de família (cognoms)

Fa una demostració de com s’hauria de votar.

Un cop han votat tots els socis, es pot fer recompte: guanya el Sí al canvi.

El president explica que es validaran els vots i juntament amb l’acta de l’Assemblea es

penjaran al web.

S'informarà pertinentment a l’escola i a l'empresa de menjador actual.

Sense més comentaris, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc

aquesta acta.

La secretària, Vist i plau  el President,


