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Construint escola, construïm el món! 

Selecció empresa menjador 
D’on venim i on estem 

Personal propi:  
L’AMPA tenia contractat el personal de menjador, tant de la cuinera/es com de les monitores. 
 

Nova escola infantil:  
Servei extern  amb càtering de Barna Lleure i personal propi a primària. 
 

Nova escola infantil i primària: 
Amb la unificació de tots els alumnes al mateix edifici (curs 2014-2015) es va fer un estudi de les 
diferents alternatives de funcionament de menjador, així com les diferents empreses que es 
dedicaven a la gestió de menjadors que en aquell moment estaven al mercat. 
 
Contracte amb Àmbit Escola: 
Es va signar un contracte amb Àmbit Escola per un període de tres anys (2014/2017)  
 

Passats aquests 3 anys es creu convenient iniciar un nou procés de selecció per 
valorar possibles propostes de millora. 
 
En cas de canvi d’empresa proveïdora del servei de menjador, els treballadors/es actuals seran 
subrogats per la nova empresa 
 
La comissió de menjador ha fet una pre-selecció de 5 empreses que es presenten  
a continuació. 



Construint escola, construïm el món! 

Selecció empresa menjador 
Valoració dels projectes 

Gestió del Servei i RRHH Apartat Pedagògic i de lleure Apartat Nutricional 

• Currículum i experiència de l'empresa 
en la gestió de menjadors. 

CV empresa 

• La gestió dels recursos humans pel 
que fa a formació, substitucions, etc.  

Gestió del personal 

• Canals de comunicació i coordinació 
amb l’ escola, les famílies i l’ AMPA. 

Comunicació 

• La gestió econòmica en relació als 
preus del servei que ofereixen. 

• La proposta de retorn de l’import en 
cas d’absència. 

Preu del Servei 

• Ràtio d’alumnes per monitor 
• Presència de coordinadors i 

altres figures de suport 
• El personal adscrit a la cuina. 

Rati Monitor/Alumne 

• Presència en els menús de 
productes de temporada. 

• Productes de procedència 
ecològica i de proximitat. 

• Varietat de fruita, carn i peix, i 
presència de proteïna vegetal. 

• Varietat en els menús. 
• L’existència de menús adaptats 

el més similar possibles al basal 

Composició dels menús 

• Projecte educatiu de lleure 
presentat, en relació a la 
diversitat d’activitats proposades 
per les diferents edats dels 
infants,  dinamització dels espais 
de menjador i lleure, i capacitat 
d’adaptació al projecte del 
centre escolar. 

Projecte educatiu i de lleure 

• La incorporació de plats 
tradicionals. 

• El contingut del pícnic. 

Altres 



Construint escola, construïm el món! 

Selecció empresa menjador 
Identificació d’empreses 

ecoataula.cat/ 
 
 
 
escolasaludable.cat/ 
 
 
 
http://ambitescola.cat/ 
 
 
 
7itria.cat 
 
 
 
aula2.cat 

Empresa A  
 
Empresa B 
 
Empresa C 
 
Empresa D 
 
Empresa E 

http://www.ecoataula.cat/
http://escolasaludable.cat/
http://ambitescola.cat/
http://ambitescola.cat/
7itria.cat
aula2.cat


Construint escola, construïm el món! 

Selecció empresa menjador 
Empresa A 

Gestió del Servei i RRHH Apartat Pedagògic i de lleure Apartat Nutricional 

• 25 anys d'experiència en el 
Lleure 

• Gestió de 68 menjadors 

CV empresa 

• Pla de formació continua 
• Sistema de substitucions 

Gestió del personal 

• Informes diaris fins a P5, a la resta de 
cursos trimestral 

• Revista trimestral, xerrades i un Blog 

Comunicació 

• Usuari fix (3-4-5 dies/setmana): 
• 6,20€ - rebut a primers de mes. 

• Usuari esporàdic: 
•  6,80€ - rebut a mes vençut 

• Retorn de l’import: tornen 3,50€ en cas 
d’absència comunicada, i a partir de 5è 
dia retorn del 100% 

Preu del Servei 

• Rati 1/17 
• Coordinador alliberat 
• Cuinera + 2 ajudants 

Rati Monitor/Alumne 

• Menús amb productes de 
temporada i ecològics 

• Més de tres tipus de fruita al 
mes 

• Poca varietat de carn, peix i 
proteïna vegetal variats 

• Làctic de proximitat 1/setmana 

Composició dels menús 

• Dinamització del lleure amb un 
centre d’interès i activitats 
relacionades. 

• Espais de participació i reflexió 
amb els alumnes. 

• Treball d’hàbits. 
• Celebració d’aniversaris 

mensuals. 

Projecte educatiu i de lleure 

• Celebració de festes amb plats 
tradicionals 

• Pícnic: entrepans, aigua, fruita 
en una bossa compostable 

Altres 



Construint escola, construïm el món! 

Selecció empresa menjador 
Empresa B 

Gestió del Servei i RRHH Apartat Pedagògic i de lleure Apartat Nutricional 

• 20 anys d'experiència en el 
Lleure 

• Gestió de 2 menjadors 

CV empresa 

• No es fa esment a la formació 
del menjador 

Gestió del personal 

• Informe diari a P3 i P4 
• Dinar amb pares 1r dijous de 

mes 

Comunicació 

• Usuari fix: 
•  4-5 dies/setmana: 6,20€ 
• 3 dies/setmana: 6,30€ 
• 2 dies/setmana: 6,60€ 
• 1 dia/setmana: 6,70€ 

• Esporàdic: 7,30€ 
• Retorn del 100% limitat a un nombre 

d’anul·lacions, i 75% a partir d’aleshores. 

Preu del Servei 

• Rati 1/16 
• Coordinador i suport artístic 
• Cuinera + 1 ajudants 

Rati Monitor/Alumne 

• Menús amb productes de 
temporada i ecològics. 

• Més de tres tipus de fruita al 
mes. 

• Poca varietat de peix. 
• Menús repetitius. 
• Làctic de proximitat 1/setmana. 

Composició dels menús 

• El projecte educatiu i de lleure 
contempla la dinamització de 
l’horari del menjador, però no 
està desenvolupat. 

• Promoció d'hàbits aludables i la 
conscienciació mediambiental 

Projecte educatiu i de lleure 

• Celebració de festes amb plats 
tradicionals. 

• Pícnic: entrepans i fruita sense 
aigües ni extres 

Altres 



Construint escola, construïm el món! 

Selecció empresa menjador 
Empresa C 

Gestió del Servei i RRHH Apartat Pedagògic i de lleure Apartat Nutricional 

• 25 anys d'experiència en el 
Lleure 

• Gestió de 20 menjadors 

CV empresa 

• Formació especifica  
• Sistema de substitucions garantit 

Gestió del personal 

• Informes diaris a P3 , trimestrals a la 
resta de cursos 

• Entrevistes amb el coordinador/a 
• Enquesta de valoració 

Comunicació 

• Usuari fix 4-5 dies/setmana: 6,20€ 
• Esporàdic: 6,80€ 
• Retorn d’un tant % no especificat i 

100% a partir del cinquè dia 

Preu del Servei 

• Rati 1/18 
• Coordinador alliberat 
• Cuinera + 1 ajudants 

Rati Monitor/Alumne 

• Menús amb productes de 
temporada 100% ecològics. 

• Més de 3 tipus de fruita al mes. 
• Poca varietat de proteïna 

vegetal. 
• Rotació dels menús 4/5 

setmanes. 
• Làctic de proximitat  1/setmana 

Composició dels menús 

• Projecte educatiu i de lleure amb 
concordança amb el Projecte del 
Centre. 

• Contempla la dinamització del 
lleure amb activitats diverses ( 
taller de pà, expressió corporal, 
jocs i esports, la setmana de la 
terra, etc). 

Projecte educatiu i de lleure 

• Plats casolans i tradicionals. 
• Pícnic: entrepans amb aigua, 

fruita i galetes de xocolata en 
embolcall de paper d’alumini 

Altres 



Construint escola, construïm el món! 

Selecció empresa menjador 
Empresa D 

Gestió del Servei i RRHH Apartat Pedagògic i de lleure Apartat Nutricional 

• 40 anys d'experiència en el 
Lleure 

• Gestió de 20 menjadors 

CV empresa 

• Pla de formació continua 
• Sistema de substitucions 
• Assegurança d’Accidents i R.C. 

Gestió del personal 

• Informes trimestrals. 
• Llista de consulta diària per infantil. 
• Espai on-line exclusiu i xerrades. 

Comunicació 

• Usuari fix  
• (3-4-5 dies/set): 6,20€ 
• (1-2 dies/set): 6,70€ 

• Usuari esporàdic: 7,00€ 
• Retorn de l’import: tornen el 100% en cas 

d'absència comunicada. 
• Cobrament a mes vençut. 

Preu del Servei 

• Rati: 1/15 
• Coordinador alliberat i 

suport a P3 
• Cuinera + 1 ajudant 

Rati Monitor/Alumne 

• Menús amb productes de 
temporada i ecològics. 

• Més de 3 tipus de fruita al mes 
• Molta varietat de carn, peix i 

proteïna vegetal. 
• Làctic de proximitat 1/setmana 

Composició dels menús 

• Espai de temps lliure i de 
circulació per diferents 
ambients engrescant 
l'autogestió, sempre d'acord 
amb el projecte de l'escola. 

• Exemples d’activitats: Jocs de 
taula, vet aquí els contes, el 
joc del mes, avui sóc, les festes 
i tradicions. 

• Visita a l’hort també en família 

Projecte educatiu i de lleure 

• Celebració de festes amb plats 
tradicionals. 

• Pícnic entrepà amb fruita i 
galetes 

Altres 



Construint escola, construïm el món! 

Selecció empresa menjador 
Empresa E 

Gestió del Servei i RRHH Apartat Pedagògic i de lleure Apartat Nutricional 

• 10 anys d'experiència en el 
Lleure 

• Gestió d’un menjador 

CV empresa 

• Pla de formació continua 
• Sistema de substitucions 

Gestió del personal 

• Informació diària a P3, setmanal P4 i P5, 
trimestral a tots els cursos 

• Enquesta de satisfacció 
• Blog amb informació i fotografies de les 

activitat al menjador 

Comunicació 

• Usuari fix :5,80€ 
• Usuari esporàdic: no concretat 
• Preus no definitius per manca 

d’informació en relació al personal 
• Retorn de l’import: tornen el 100% en cas 

d'absència comunicada. 
• Cobrament a mes vençut. 

Preu del Servei 

• Rati: 1/15 
• Coordinador alliberat i 

suport a P3 
• Cuinera + 1 ajudant 

Rati Monitor/Alumne 

• Menús variats 
• Aliments de proximitat i de 

circuït curt, ecològics 
• Ús de llegums i proteïna vegetal i 

peix variats 
• En concordança amb l’eix 

d’animació 
• Tractament acurat pels 

intolerants i al·lèrgics 

Composició dels menús 

• Menjador Experience: eix 
d’animació pedagògic 
motivant als infants amb 
valors de convivència i hàbits 
alimentaris, sempre d'acord 
amb el projecte de l'escola 
amb un tema com a fil 
conductor. (gimcanes i proves 
relacionades amb l’alimentació 
i els beneficis del menjar 
saludable) 

Projecte educatiu i de lleure 

• Celebració de festes amb plats 
tradicionals. 

• Pícnic: entrepà amb fruita en 
embolcall reutilitzable, faciliten 
cantimplora personal 

Altres 



Vine a l’Asssemblea 
ExtraOrdinària dilluns 3 d’Abril al 

gimnàs per conèixer més 
informació de cada proposta i 

votar la que més t’encaixi! 
 

I sinó, delega el teu vot! 


