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Us poso per escrit el que vam parlar a la reunió de divendres passat.

Referent al menjar
1. Si es decideix fer algun canvi al menú, estem obertes a poder acollir

qualsevol nova proposta (mes carn)
2. Proposarem amb menys freqüència (1 cop al mes) les elaboracions

vegetals (hamburgueses llenties, croquetes arròs…) ja que ha sigut un
dels plats menys valorats a l’enquesta. Optem, peró a no eliminar-lo del
tot ja que creiem interessant que els infants vagin asociant les
hamburgueses elaborades a partir de no proteïna animal.

3. Incorporem les lasanyes vegetals en substitució a les hamburgueses a
veure si agraden.

4. Eliminem la crema de pèsol, vam fer una prova i vam valorar que no
agradava, també s’ha nombrat a l’enquesta.

5. Els integrals els mantenim ja que només s’ofereix un cop a la setmana
en forma d'arròs i dos cops a la setmana en forma de pa.

6. Les fruites potser a l’hivern poden semblar poc variades per què
consumim fruita de temporada, ara a la primavera i a l’estiu hi haurà
més varietat.

Referent a l’acompanyament als infants
1. A l’espai de migdia no s’utilitza mai el càstig i menys els càstigs

col.lectius, no hi creiem com a recurs pedagogic i aquest recurs està
molt anyunyat de la nostra manera de fer.

2. A l’espai de migdia si que existeixen unes normes bàsiques de
convivència i cura de l’espai i si algú no pot complir-les si que hi han
conseqüències per reparar allò que s’ha fet malbé.
Aquestes son:

● El material es respecta, si no s’està preparat no es pot fer ús.
● Si es fa malbé intencionadament el material, es reposa portant

allò trencat de casa.
● Ens tractem amb respecte adults i infants, sempre és pot estar en

desacord amb algun aspecte, pero s’argumenta des del respecte i
la calma.

● Si no estàs preparat per estar bé dins els menjador perquè,
molestes, crides, cantes, jugues…vas una estona fora i quan s’està
preparat, es torna a entrar.

● Si embrutes intencionadament allò que és col.lectiu,
t’encarregues tu mateix de netejar-ho.

● Si una persona es dedica sense poder parar a jugar i molestar
dins el menjador, després a fora (que es l’espai per jugar) està la
mateixa estona sense jugar.

3. L’adult no utilitza mai el crit com a recurs per ser escoltat, sempre ens
apropem als infants si ens volem adreçar a ells i elles.

Referent a les activitats de migdia
Adjunto document per si voleu donar còpia a les famílies.


