
ACTA DE REUNIÓ D'INICI DE CURS AMB CAMPOS ESTELA 

 

Dia: dilluns, 2 d'octubre de 2017 

Hora: 15’00h-16’00h 

Lloc: despatx de Direcció de l'Escola La Torre de la Llebre (Rubí) 

 

Ordre del dia: 

1. Resolució de conflictes durant l'hora de dinar 

2. Plat únic 

3. Possibilitat de repetir 

 

Assistents: 

Per part de Campos Estela: 

        Martí Garcia 

        Montse Rubio 

Per part de la Comissió de Menjador de l'AMPA: 

        Jaume Rovira 

        Anna Sánchez 

 

1. Resolució de conflictes durant l'hora de dinar 

 

Tal i com ja es va comentar a la reunió que va tenir lloc el darrer mes de juliol, es 

comenta que algunes famílies no estan d'acord amb alguns mètodes que es fan servir 

per resoldre conflictes durant l'hora de dinar, fent canviar la metodologia actual i 

apostant més per la utilització del reforç positiu.  

Campos Estela ens informa que ja ho van comentar en el seu dia amb la coordinadora 

dels monitors i monitores que treballen al menjador.  

Tot i que s'acorda que si tornen a haver queixes en relació a aquest assumpte ens 

tornarem a reunir, la Comissió de Menjador, per la seva part i en paral·lel, es reunirà 

l’abans possible per determinar les pautes a seguir per tal de treballar amb més 

profunditat aquest assumpte, així com el seu seguiment de manera directa. Aquestes 

pautes s’exposaran a la junta de l’Ampa. 

 

2. Plat únic 

 

Davant la disconformitat d'algunes famílies, es demana a Campos Estela que mai 

substitueixin un plat de peix per un plat únic; que quan es decideixi fer plat únic sigui, 

en tot cas, en substitució d'un plat de carn. 



També es demana que tinguin en compte els dies de pont a l'hora de confeccionar els 

menús, de manera que mai posin un plat de peix un dia on els/les alumnes no dinaran a 

l'escola. 

 

Mostren la seva conformitat davant les dues propostes i així ho faran. 

 

3. Possibilitat de repetir 

 

Es pregunta a Campos Estela si els nens i les nenes tenen sempre l'oportunitat de repetir 

d’un plat i ens contesten que sí, sempre i quan s'hagin menjat el primer plat. Es pot 

donar el cas que un dia agradi molt el segon plat i no sigui possible que tots puguin 

repetir però, en la majoria de casos, poden fer-ho si s'han acabat el primer. 

 

 

 

 

Comissió de Menjador 

AMPA La Torre de la Llebre 

 

 


