COMISSIO DE MIGDIA
MISSIO I OBJECTIUS GENERALS
L’estona de migdia és un moment molt important dins de la
jornada escolar dels infants de l’escola. La Comissió de migdia
té com a missió gestionar-la i vetllar per a que aquest moment
sigui de màxima qualitat i estigui el màxim de lligat a la resta
d’horari escolar. Per això és una comissió mixta on escola i
famílies treballen a la una.
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ZAHARA GARCIA
FRANCESCA ABATE
ELISABET CURT
MONICA CIMIANO
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FULL DE RUTA CURS 2017-2018
OBJECTIUS A ASSOLIR EL CURS 2016-2017
OBJECTIU
1
2
3
4

DESCRIPCIO

Vetllar per un menjar saludable i bo
Vetllar per un menjar saludable i bo
Agilitzar i professionalitzar les tasques administratives
Millorar la comunicació de l’estona de migdia amb les famílies

Accions, tasques i activitats per aconseguir els objectius del curs
1.- Vetllar per un menjar saludable i bo
Tasques
Grup de treball Activitat
1.1Seguiment
Francesca,
Revisió menús
dels menús
Zahara,
Tastos
trimestrals
Comunicació
fluida amb NC
1.2Dotar a la
Francesca i
Revisió de la
cuina i
Zahara
llista de cuina i
menjador del
menjador.
material que
Traspàs a
necessita
Naturalcuina o
comprar AFA.
1.3 Posar en
Francesca
Contacte amb
marxa la
l’associació i
participació al
descripció del
programa VSF
pla d’actuació.
justícia
alimentaria
1.3Posar per
Francesca i
Redacció dels
escrit els
Zahara
criteris
criteris
nutricionals

Calendari
mensual
1 al
trimestre
3 reunions
a l’any
Setembreoctubre

Observacions
Pels tastos
s’estableix un
màxim de 2 o 3
persones de la
comissió.
Llista de prioritats.

Setembreoctubre
1er
trimestre

En el cas de no ser
possible
lacolaboració és
buscaran altreslinies
d’actuació.

2on
trimestre

D’aquesta manera
poder fer el
seguiment dels
menús amb una
base.

2.- Vetllar pels aspectes pedagògics de l’estona de migdia
Tasques
Grup de treball Activitat
Calendari
2.1 redactar
Anna, Liliana,
Redacció de
Octubreannex curs 17- Mónica
l’annex
novembre
18
2.2 Concretar
Liliana,
Reflexió sobre
novembre
actuacions pel Anna,
el temps lliure
temps lliure de Monica
migdia

Observacions
Reunió amb escola i
Garbuix
Observar aspectes
educatius, visió de
la Lourdes i equip
de monitors

2.4
Definir la
formació per a
l’equip de
monitors

Liliana, Anna i
Mónica

2.3
Implementar
l’espai tranquil
de migdia

Anna,
Liliana, Zahara

Pluja idees

novembre

Posada en
comú amb
escola
Concreció de
les propostes.
Reunions amb
Lourdes i monis
Reunions amb
escola

novembre

Definició
d’aquest espai
Concreció de
com fer-lo

febrer

Comissió+Lourdes i
monitors

gener
gener
gener

-Reflexionar sobre
la relació de l’Equip
de monis-escola
-oferir formació
conjunta?
Espai, material,
monitors
necessaris...

3.- Agilitzar i professionalitzar les tasques administratives
Tasques
Grup de
Activitat
Calendari Observacions
treball
3.1
Liliana
Elaboració del
octubre
Definir les
Zahara
document
tasques
Revisió
A finals de
administratives
trimestral
cada
trimestre
3.2 implementar Liliana,
Explicació a la
octubre
programa
Lourdes
Lourdes
comptable
Utilització per
Cada mes
passar els rebuts
mensuals
3.3
Liliana,
Auditoria
Cada final
Tancament de
Lourdes
mensual
de
comptes
trimestre
Tancament de
juliol
curs
3.4
Liliana,
Elaboració de
juny
elaborar
Zahara
presupost
pressupost
Monica
anual
Lourdes

4.- Millorar la comunicació de l’estona de migdia amb les famílies
Tasques
Grup de
Activitat
Calendari
Observacions
treball
4.1
Zahara
Tria de les
novembre
publicar llibre
Anna
receptes pel
de receptes de
llibre.
la cuina de
Entrevista a la
gener
Possibilitat de que
L’Univers
cuinera
la facin els alumnes
de cicle de grans
Maquetació del Febrerllibre
març

4.2
Definir la
reunió d’inici
de curs
menjadorfamílies
4.3
Crear
newsletter
trimestral

Liliana,
Francesca,
Anna i Zahara

Mónica
Lourdes

Presentació del
llibre
Reunió per
concretar
contingut i
format de la
reunió.

abril
octubre

Juntament amb
Garbuix i Lourdes.

Revisió dels
drets d’imatge i
creació d’un
llistat.
Elecció del
format i
concreció amb
comunicació

1er
trimestre

Zahara passa
llistes a Lourdes i
Mónica

2on
trimestre

Pressupost comissió curs 2016-2017 (aprovat al Consell escolar)

