Resum de la reunió de la Comissió de Menjador del Consell Escolar
del CEPI Santa Teresa del dia 18 d'octubre de 2016.
Enguany s'han demanat 87 beques de les quals s'han concedit en període ordinari 48 i
39 han sigut rebutjades. (concedit: 19 tipus A, 6 tipus B, 8 tipus C, 8 tipus D, 7 tipus E).
De les 39 rebutjades hi ha tres, de moment, que han presentat Recurs d'Alçada davant
Conselleria. Solen contestar al gener. I si és com el curs passat les accepten com a
beques però no se sap si les liquiden a partir d'inici de curs o a partir de la data
d'acceptació del recurs, almenys a data d'avui. De moment aquestes tres famílies no
abonen el menjador. Si són rebutjats els recursos les famílies hauran d'abonar el cost no
sufragat.
De les restants, a criteri de la Direcció del Centre, hi ha dos que per diversos motius han
sigut rebutjades amb arguments legals però sense atendre a criteris socials i/o
circumstancials.
S'exposen els motius pels quals Direcció del Centre sol·licita que es beque a aquests
comensals. Es decideix que una d'elles si reuneix els requisits per a acceptar aquesta
situació, rebutjant l'altra sol·licitud. Es sotmetrà al Consell Escolar.
Catering Ruzafa assumirà el cost del menjar diari i la resta ho assumeix el compte de
menjador.
Es comenta, a títol personal, el sistemàtic "abús del sistema" de beques que es produeix
en aquest centre, any rere any, atenent a les característiques socioeconòmiques de les
famílies dels alumnes del centre i l'ús i abús de la legalitat vigent. Les beques estan
pensades per a cobrir les necessitats bàsiques de les unitats familiars amb pocs recursos,
no per a l'obtenció d'ingressos addicionals per omissions legalment acceptades i
indecentment aplicades. Açò porta a la reducció del ventall de beneficiaris.
Enguany se superen els 180 comensals, per la qual cosa els cuidadors (7) estan molt
justs. Hi ha un comensal amb necessitats específiques de cura i necessita d'un cuidador
ex-profeso. De moment l'educadora s'ha fet càrrec juntament amb un contractat
temporal, però s'ha de contractar un cuidador per hores per a cobrir aquesta necessitat,
mentre el centre espera resposta sobre el protocol que ha establit sobre aquest comensal
i sobre la legislació recorreguda i guanyada en relació a la no vinculació dels educadors
al menjador. Tal com va ocórrer fa dos cursos la conselleria ordena l'assistència d'un
cuidador específic però sense dotació econòmica pel que ha de ser el menjador el que
assumisca aquesta necessitat a l'espera d'una resposta de l'administració.
En relació a l'anterior, la no vinculació de l'educador/a al menjador, hi ha legislació en
la qual es prohibeix l'accés de personal no adscrit (l'educadora) al menjador del centre
per a l'atenció d'alumnes, per la qual cosa caldrà considerar la contractació d'un
cuidador permanent (si així s'estableix per l'Administració després de les mesures
provisionals) per a aquest alumne/a, almenys el temps que estiga dins del menjador.
Kafkiano i esotèric, però real.

S'ha enviat als membres d'aquesta comissió un llistat de proveïdors per a traslladar-ho a
la comissió de menjador de l'Ampa.
Part de les memòries presentades pels monitors d'activitats extraescolars de l'AMPA per
a la seua incorporació al projecte de menjador s'han presentat en castellà. Se'ls
demanarà la seua redacció en valencià. Cal explicar que la meitat de monitors
d'extraescolars són nous i cal posar-los al dia de les condicions lingüístiques del nostre
col·legi.
Falta part de la documentació de les noves incorporacions (tant de monitors
d'extraescolars com del menjador), del Certificat de Manipuladors d'Aliments (sol
monitors de menjador) i de no estar inclosos en el Registre de Delinqüents Sexuals.
Cal recordar als pares:
1. Falten de la meitat de les fitxes mèdiques (per al menjador) de necessitats
especials, per a la seua incorporació als protocols sanitaris, la prescripció
mèdica.
2. A dia 18 d'octubre hi ha famílies que no han abonat la mensualitat del menjador
d'octubre.
3. Tots els dies hi ha de 3 a 6 alumnes que, no estan en el col·legi abans de les
9:30, no avisen que van a acudir a menjador, que estant apuntat com habitual de
menjador i estant en el col·legi no avisen que no es queden a menjador o que no
sent habitual de menjador no lliuren el bo del dia per a quedar-se y es queden.
4. Falten escrits dels monitors d'extraescolars que es fan responsables, fins a
l'arribada dels seus pares/mares o tutors que els arrepleguen en el col·legi, dels
usuaris d'extraescolars no habituals del menjador o amb bo per a aqueix dia.
Es proposa i accepta per UNANIMITAT, per al seu trasllat al Consell Escolar el
següent:
1. Als alumnes que els seus pares/mares/tutors han expressat per escrit necessitats
especials en menjador (Al·lèrgies, intoleràncies, menús especials, etc…) i no
haja aportat prescripció mèdica abans de final de mes, no se'ls permetrà fer ús
del menjador, es comunicarà als seus pares/mares/tutors que hauran de fer-se
càrrec d'ells.
2. Tal com està reflectit en els documents de menjador, el dia 5 del mes se'ls
recordarà als pares/mares/tutors que són deutors. A partir del dia 10 no se'ls
permetrà fer ús del menjador, es comunicarà als seus pares/mares/tutors, que
hauran de fer-se càrrec d'ells.
3. Cas de ser multi-reincidents en aqueix comportament se'ls donarà de baixa com
a usuari habitual de menjador, passant a ser usuari de menjador per bons. I en
tots els casos no se'ls permetrà fer ús del menjador en dia assenyalat.
En tots els casos, si no acudeixen els pares/mares/tutors a arreplegar-los es comunicarà
la situació immediatament a Assumptes Socials de l'Ajuntament i del SPE V-10 (Servei
psicopedagògico escolar).

4. Se'ls recordarà als monitors que han d'aportar dita escrita
S'ha redactat un menú de dieta per a tots els dies del mes. Es remetrà a l'Ampa per a la
seua divulgació i es penjarà en la porta.
Els monitors de menjador fan cursets per a completar les seues hores de contracte. Es
proposa que realitzen cursets dins del projecte de “Menjador sostenible” impulsat per
l'Ampa. S'accepta per UNANIMITAT. L'únic condicionant serà l'horari en què
s'impartisquen aquests cursets que caldrà adaptar-los als horaris de curset dels monitors.
Es proposa modificar el punt de les normes de menjador on s'indica que “..se
reemborsaren els dies de no assistència a menjador a partir del tercer consecutiu..” per
“..se reemborsaren els dies de no assistència a menjador a partir del tercer consecutiu
sempre que siga per causes de salut justificades..”. S'accepta per UNANIMITAT. Es
traslladarà al Consell Escolar.
S'ha d'estudiar la participació d'extraescolars per a anys esdevenidors, condicionant la
seua realització sempre que no comporten el canvi de torn de menjador. Enguany i pel
nombre de comensals quan es canvien varis de torn col·lapsa el menjador en algun torn,
cal canviar a gent no extraescolar per a deixar lloc als “cambiantes”. S'accepta per
UNANIMITAT. Es traslladarà al Consell Escolar.
Es proposa també la prohibició per a anys esdevenidors de qualsevol extraescolars fóra
del recinte del col·legi en horari de menjador. No s'accepta per part dels presents. Es
traslladarà al Consell Escolar.
Segons ordre 43/2016 de la Conselleria d'Educació, rebuda a l'agost per l'èter, no és
obligatori la permanència en el centre del/l'/encarrega/t/da de menjador i del/la
director/a del centre. Preferentment del/l'/Encarrega/t/da de menjador però és suficient
amb la presència d'una de les dues persones.
19 d'octubre de 2016.
Rafa.

