
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AFA DE L’ESCOLA
JAUME FERRAN I CLUA

www.ampaferraniclua.cat
info@afaferraniclua.cat

● Identificació de la sessió

Dia: 15 de març de 2022
Hora: 21
Lloc: junta extraordinària telemàtica

● Assistents a la reunió

s’adjunta document amb els assistents1

● Ordre del dia

1. Comunicació de la decisió per Paidos per tal de cobrir el servei de menjador.
Explicació del procés de valoració de propostes i presa de decisió.

2. Precs i preguntes.
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1. Comunicació de la decisió per Paidos per tal de cobrir el servei de
menjador. Explicació del procés de valoració de propostes i presa de decisió.

La Montse, explica als participants que la Junta de l’AFA ha fe el contacte amb
quatre entitats per tal de valorar diferents serveis i mètodes pedagògics per a donar
resposta al servei del temps de migdia. Les empreses que ens han passat la
proposta són: Paidos, Vostre cuina, Com a casa i Doble Via. L’empresa
seleccionada per l’AFA ha estat Paidos. Els motius pels quals s’ha seleccionat
aquesta empresa i el que la diferencia de les altres ha estat, entre d’altres motius,
l’oferta pedagògica que ens ofereixen per dinamitzar l’espai de després de l’àpat. un
altre dels aspectes importants que s’ha tingut en compte és el tema de la unificació,
és dir, que ofereixen tots els serveis ( acollida, migdia, extraescolars i casals) i la
proximitat.

A continuació, es comparteix un quadre comparatiu2 de les diferents entitats i
s´explica que s’han valorat cinc aspectes per tal de fer la tria, i són el següents:

- Comunicació amb les famílies
- Menjar (proximitat, km0, ecològic…)
- Activitats
- Equip educatiu
- Preu

2. Precs i preguntes.

- L’Elisabet J. pregunta si canviarà el monitoratge. S’explica que el personal es
subroga per llei. També comenta que a altres escoles s’ofereix el servei de
berenar i s’acorda passar la proposta a Paidos.

- La Montse explica que més endavant se’ls passarà la proposta.

Per tal de visualitzar la proposta us podeu adreçar al blog de l’AFA:
www.ampaferraniclua.cat
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