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Benvolguts pares i mares. 

La vostra opinió és molt important! Per això, des de la comissió 
de menjador us fem arribar aquesta enquesta sobre el servei de 
menjador de la nostra escola. Un cop omplerta, la podeu deixar a 
la bústia que posarem davant l’AMPA del dilluns 23 al divendres 27 
de març. Gràcies per la vostra col·laboració.
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Encercla o escriu a cada pregunta Encercla o escriu a cada pregunta

1.  Et quedes amb gana?
SI  NO DE VEGADES

2.  Pots repetir si et ve de gust?
SI NO DE VEGADES

3.   Digues 5 plats des del que t’agrada més (1) fins al 
que t’agrada menys (5)

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………

4.  Tens prou estona per dinar?
 SI NO

5.  T’agrada la teva monitora?
GENS        POc        bAStANt        mOlt

6.   Estàs content dinant amb els companys?
GENS        POc        bAStANt        mOlt

7.  Et proposen jocs els/les monitors/es?
SI   NO   DE VEGADES

8.  Trobes que són jocs divertits?
GENS        POc        bAStANt        mOlt

9.   Participes a alguna de les activitats extraesco-
lars proposades per l’AMPA durant l’estona del 
migdia?
SI    NO.    quINES? ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

10.   Quines són les coses que t’agraden del servei 
de menjador? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

11.  Què és el que hi trobes a faltar?
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

12. Què és el que trauries? 
………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
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Grau de satisfacció del servei de menjador
1.   Esteu satisfets amb la varietat i la composició 

dels menús?
GENS        POc        bAStANt        mOlt

2.   Esteu satisfets amb la comunicació amb Àmbit 
Escola?
GENS        POc        bAStANt        mOlt

3.   Esteu satisfets amb com us arriben les informa-
cions, avisos quotidians i incidències?

GENS        POc        bAStANt        mOlt

4.   Valoració global del servei de menjador 
(1 mínima valoració, 5 màxima)
1          2          3          4          5

  Grau de coneixement de la comissió de 
menjador de l’escola
1.   Sabies que l’escola té una Comissió de menjador 

formada per mares/pares de l’AMPA?
SI NO

2.  Coneixes qui són els seus integrants?
SI NO

3.   Saps quines són les seves funcions?
GENS        POc        bAStANt        mOlt

 observacions / altres comentaris que ens 
vulGueu fer arribar
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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 el vostre fill / a necessita un tracte 
especial en la seva dieta per alGun motiu de 
salut (al·lèrGies alimentàries, celiaquia, 
diabetis…)?

SI NO

Si és que si...

1.   Esteu satisfets del tracte rebut?
GENS        POc        bAStANt        mOlt

2.   Esteu informats del menú  adaptat a la seva 
dieta?
SI NO

3.   Heu entregat el corresponent certificat mèdic 
que acrediti l’adequació de la dieta?

SI NO

4.   Heu patit alguna incidència relacionada amb el 
seu problema de salut (brot al·lèrgic,…) durant o 
posterior a l’hora de menjador?
SI NO
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