
ACTA 

REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE 
L’ESCOLA PÚBLICA DEL CARRER BAILEN – ESCOLA L’UNIVERS 

Data: 2 de juny de 2010   Hora: de 17 a 18h Lloc: Escola L’Univers 

Assistents: Rosa (Nahuel), Xènia (Leo), Joan (Hugo), Jorgelina (Pau, Lluna), 
Clàudia (Violeta, Lluna), Noel (Guerau, Sol), Fina (Agustí), Toni (Aina, Sol), 
Laia (Llúcia, Sol), Josep (Mercè, Sol). 

Ordre del dia / Temes tractats: 

1. MENJADOR I MONITORATGE 
-Informació sobre canvi de gestió del menjador 
-Avaluació de propostes de gestió 
-Avaluació de propostes de càterings 
-Avaluació de propostes de monitoratge 

Data propera assemblea: 

10 de juny de 2010, de 17 a 19 hores. 

 
1. MENJADOR I MONITORATGE 

 
Exposició: Josep (Mercè, Sols) 
S’informa que la comissió de menjador es va reunir amb l’escola i que es va 
proposar que l’AFA gestionés el menjador. S’exposen les diverses opcions 
possibles: 
 

Canvi gestió de menjador    NO 
 

SI 
 

GESTIÓ    MONITORATGE  CÀTERING 
 

AFA     Educand   Endermar 
Extern     Altres    Fundació Futur 
 ACIDH  

Altres  
 



Es presenten les diverses opcions i també es dona informació sobre els preus i 
les característiques de les ofertes de gestió, monitoratge i càterings que s’han 
rebut fins ara. Com que encara falta informació sobre un tercer proveïdor de 
càtering, la comissió de menjador ja facilitarà la informació completa a 
l’assemblea vinent. 
 
Acords / Properes accions:

1- S’aprova que la GESTIÓ l’assumeixi l’AFA i que s’encarregui 
externament a Educand. La gestió del càtering costa 1€/mes per nen. 

2- S’aprova que el MONITORATGE segueixi assumint-lo Educand. Han 
presentat dues opcions: 

a. OPCIÓ 1: 3 monitores i una coordinadora. Pressupost anual: 
39.700 euros (inclou: monitoratge, coordinació i pòlisses) 

b. OPCIÓ 2: 4 monitores i una coordinadora. Pressupost anual: 
46.600 euros ((inclou: monitoratge, coordinació i pòlisses) 

S’aprova l’opció 1.  
3- Es posposa la decisió sobre les empreses de CÀTERING perquè falta la 

informació sobre una de les tres empreses que s’han contactat fins a la 
propera assemblea.   

4- La comissió de menjador prepararà per la propera assemblea un quadre 
comparatiu que faciliti la decisió sobre quina empresa de càtering 
contractar.  

 


