RESULTATS ENQUESTA SATISFACCIÓ
MENJADOR ESCOLAR - LA VALL DEL TERRI

Comissió de Menjador.

DADES OBJECTIVES

DADES OBJECTIVES
La participació ha estat molt baixa però molt valuosa, treballarem en base a les 69
enquestes recollides. En el gràfic següent observareu la participació per cursos.
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Les opinions que trobareu al llarg de l’enquesta responen en termes d’assiduïtat al
menjador de: 51 nens/es fixes, 17 nens/es fixos-discontinus i 1 eventual.

SERVEI DE CUINA

Quin grau de satisfacció teniu respecte a les comunicacions mensuals sobre
la composició dels menús?

La vostra opinió ha estat:
➢ No he vist cap menú..
➢ Poca innovació. Ni ingredient nous per provar coses noves ni cuinats
diferents. Molt a tiro segur.
➢ Jo agrairia, si fos possible, que ens arribés el menú de cada mes un parell de
dies abans del dia 1
➢ No els he rebut mai
➢ S'ha d'entrar a la web per consutar-la
➢ S'ha de consultar a la web

Què farem al respecte:
El proper curs seguirem amb la iniciativa de canviar les comunicacions en paper per
les electròniques, és per aquest motiu que no es donen els menús impresos, sinó
que mensualment els enviem per Whatsapp als diferents grups/cursos, també els
pengem a la web de l’AMPA a la secció de Menjador, perquè els pugueu consultar
sempre que vulgueu.

Utilitzant menys paper contribuïm de manera directa en la millora del medi ambient,
reduint considerablement el consum d’aquest material i la generació de residu del
mateix.

Tot i així, si hi ha alguna família que és contraria o té dificultat per a consultar la web
o rebre les comunicacions a través de whatsapp, podrà consultar el menú en format
paper que es penjarà de forma mensual al taulell d’anuncis ubicat a l’entrada de
l’escola.
S’està estudiant la viabilitat d’habilitar un espai a la secció de Menjador al web de
l’AMPA, on poder publicar els canvis que s’hagin produït en el menú aquell mateix dia
i el motiu pel qual s’ha optat per un altre aliment. En el cas que no es pugui habilitar,
s’estudiarà la forma que aquesta informació arribi a les famílies el mateix dia que
s’ha produït mitjançant whatsapp.

Quin és el vostre grau de satisfacció pel que fa a la varietat i la composició
dels menús?

La vostra opinió ha estat:
➢ Diu que li ha encantat el menjar
➢ Verdura per dinar i pasta per sopar és un exemple de tenir gana tota la tarda i
dormir fent la digestió a part molt repetitiu sovint ... per exemple sopa de peix
i de segon lluç
➢ En alguna ocasió m’ha semblat que hi havia molta presència de carn i sovint
d.au. Faltant més presencia de verdures.
➢ La varietat està molt bé, però a mi em sobren moltes salses, penso que els
nens no han de menjar tantes salses
➢ Algunes barreges d'aliments eren extrañes.poc variat
Què farem al respecte:
El passat mes de juny ens vàrem reunir amb les responsables de l’empresa
Plagesport i se li va transmetre els vostres suggeriments de reduir la quantitat de
carn i salses.
Varem proposar i acordar de cares al proper curs :
● Continuar apostant per una cuina de temporada, ecològica i de proximitat,
que millora la qualitat de la matèria primera.
● Durant el curs 2019-2020 varem introduir el cereal integral en el menú
mensual, donat que els alumnes han tingut molt bona resposta en la seva
introducció, per al proper curs s’ha acordat que cada dimecres es servirà pa
integral, i un cop al mes arròs integral.
● Mantenir les amanides, ja que solen agradar molt i és important la seva
presència en els diferents àpats.
● Ampliar i augmentar l’oferta de proteïna vegetal (llegum). Introduirem poc a
poc la proteïna vegetal i en funció de la resposta que tingui l’alumnat, anirem
valorant si es pot ﬁxar una temporalitat.
● Reduir la proteïna animal.
● Continuar en la reducció de fregits, arrebossats i guisats, reforçant la planxa.

● Reduir l’oferta de carn processada.
● Reduir les sales, aquestes seran optatives i el monitor serà el responsable de
servir-la per tal d’evitar que es faci un abús de les mateixes.
Continuarem treballant per assolir aquests objectius que ens proposeu de millora
nutricional en el menú mensual.

Quin és el vostre grau de satisfacció pel que fa a la qualitat i l'elaboració dels
plats servits?

La vostra opinió ha estat:
➢ Difícil de respondre pel meu ﬁll. Pel que he anat veient jo a les valoracions de
menjador, crec que és correcta. Si no hagués estat present a menjador no
podria respondre la pregunta.
➢ No sabem com estan elaborats els plats.
➢ No disposo de la informació per respondre.
➢ Com he dit poc arriscat
➢ Excessiu oli i/o sal. A vegades sec, a vegades massa salsa.

Què farem al respecte:
Hem observat certes millores en els menús d’enguany amb l’empresa Plagesport,
tot i que continuarem filant prim en aquest sentit, revisant els menús i aportant
suggeriments de canvi quan s’escaigui.

Pel que fa a la poca informació que tenim les famílies respecte a la qualitat del
menjar, no és possible canviar això si no és permetent el tast dels plats, de moment,
això és difícil de solucionar doncs les famílies que opten per fer ús d’aquest servei
són aquelles que per motius laborals o personals, no poden fer-se càrrec dels fills i
filles en aquella franja horària. i per tant no poden apropar-se al menjador escolar a
tastar els plats.

Sí que hem incidit, com explicàvem en preguntes anteriors, en canvis substancials
pel que fa a l’elaboració dels aliments:

● Reduir els fregits, arrebossats...
● Reduir l’oferta de carn processada i proteïna animal.
● Reduir les salses i que siguin optatives.
● Augmentar la presència de proteïna vegetal (llegums) i cereals integrals.

I tenim previst pel proper curs, facilitar tota la informació al respecte mitjançant la
secció de menjador, a la pàgina web de l’AMPA.

Quin és el vostre grau de satisfacció pel que fa a la incorporació d'aliments
d'origen ecològic i de proximitat?

La vostra opinió ha estat:
➢ Si, s'ha de potenciar al màxim menjar ecològic i sobretot de proximitat.
Aproﬁtar comerç local i comarcal.
➢ Abans ni havia més i més sovint
➢

No em sembla que la quantitat sigui important. Simplement per complir
expedient. No es destecable.

➢

Caldria incorporarne més sobretot fruita fresca de qualitat, carn de proximitat
i peix de veritat

Què farem al respecte:
El 42% han respost que estan Molt satisfets pel que fa a aquest aspecte, el 31,9%
Força satisfets i el 15,9% Satisfets. Continuarem apostant per aliments d'origen
ecològic i de proximitat.
Durant el curs 2019/2020 varem augmentar la freqüència de fruita i verdura
ecològica i es va introduir els cereals integrals.

El proper curs 2020/2021, treballarem per mantenir informades a les famílies sobre
aquest aspecte i facilitarem el llistat dels proveïdors de conﬁança que ens serveixen
els productes, també podreu trobar aquesta informació a la secció de menjador a la
pàgina web de l’AMPA.

Estaríeu interessats i interessades en incorporar més aliments d'origen
vegetal i integral?

La vostra opinió ha estat:
➢ Pasta integral, mill..
➢

De mica en mica

➢

Estan molt bé els aliments ecològics i de proximitat, però no cal que siguin
integrals pels nens.

➢

Son més nutritius, esta molt be que en mengin

Què farem al respecte:
El 60,3% de les respostes han apostat per incloure més aliments d’origen vegetal i
integral. Com hem explicat en preguntes anteriors, s’ha acordat amb l’empresa

Plagesport que pel proper curs 2020-2021 es servirà pa integral cada dimecres i un
cop al mes arròs integral, també introduirem poc a poc la proteïna vegetal i en funció
de la resposta que tingui l’alumnat, anirem valorant si es pot ﬁxar una temporalitat.
La nova guia alimentaria Petits canvis per menjar millor, publicada el 2018 per
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), té com a objectiu sensibilitzar la
població sobre els aspectes que, amb petites modiﬁcacions, poden millorar de
forma important la qualitat i la sostenibilitat de l’alimentació. S’estructura en tres
grups de missatges senzills sobre els aliments i les conductes que cal potenciar, els
que cal reduir i aquells dels quals convé canviar-ne la qualitat o el tipus per altres
versions més saludables i més respectuoses amb l’entorn.
Trobareu penjada aquesta guia a la secció menjador a la pàgina web de l’AMPA, així
com altres enllaços d’interès.

El vostre/a fill/a te alguna intolerància i/o al·lèrgia a alimentària?

En cas afirmatiu, quin és el vostre grau de satisfacció pel que fa a les
adaptacions en els menús?

La vostra opinió ha estat:
➢ Fa poc es solucionar el tema del peix sempre que la resta tenien croquetes.
Els ﬁdeus sempre es trinxen i hi ha suc.

➢ No menjo carn de porc
Què farem al respecte:
El grau de satisfacció de les famílies amb ﬁlls que tenen algun tipus d’al·lèrgia
alimentària o intolerància, amb les adaptacions que s’han fet dels menús durant el
curs 2019-2020, és d’un 30,8% Molt satisfets i el mateix percentatge han respost
estar Força satisfets i Satisfets.
Es va traslladar a l’empresa Plagesport el fet que els ﬁdeus queden trinxats i els
varem demanar millorar aquest aspecte, revisant el temps de cocció de la pasta
sense gluten.

Et quedes amb gana? (per tal de valorar la quantitat dels plats servits)

La vostra opinió ha estat:
➢ Les quantitats de menjar que es serveixen per plats no les coneixem, però han
de ser petites perquè sovint repeteixen…
➢ Diria que les quantitats són petites pel que comenten, però tampoc disposo
de la informació per respondre.

➢ El meu ﬁll menja molt
➢ No crec que sigui un tema de quantatitat sino de menus poc saciants
➢ Els monitors obliguen a menjar els nens quan a vegades ja estan tips. Dins i
tot nens que més aviat haurien de moderar el menjar. No cal obligar-los
sobretot si són nens que mengen de tot
➢ diu que a vegades es queda amb gana
➢ Algun dia em comenta que no ha pogut repetir
Què farem al respecte:
L’alimentació equilibrada, és la que ens aporta tots els nutrients que el nostre cos
necessita, a través de la ingesta d’una quantitat adequada d’energia. És una
alimentació sense carències nutritives ni desequilibris calòrics que produeixin
alteracions en el pes corporal (estar massa prim o tenir excés de pes) i en la salut
en general.

Els requeriments nutricionals i energètics depenen de l’edat. No té les mateixes
necessitats un infant o un adolescent que una persona gran sedentària, una dona
embarassada o un esportista professional.
Durant el curs 2019/2020 la quantitat de les racions s’han adaptat a l’edat i a la gana
dels infants, seguint les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
tant pel que fa a la quantitat de les racions, com als consells en relació a l’actitud
dels adults pel que fa a les quantitats a servir, al rebuig de certs aliments, etc..
El funcionament ha estat el següent:
● Escoltar a l’infant sobre la quantitat de menjar que demana que es serveixi.
● Es serveix poca quantitat de menjar i es dona l’opció de repetir. Aquesta és
també una bona estratègia per reduir el malbaratament alimentari.

● Es permet que els infants repeteixin del primer plat i de les fruites fresques, i
es limita a una determinada quantitat el segon plat (especialment en el cas de
les carns).
● L’aigua és fàcilment accessible i no se’n limita el consum. El pa acompanya
sistemàticament els àpats i s’evita utilitzar-lo com a element de recompensa
o imposició.
● És habitual que l’oferta alimentària variada suposi el rebuig cap a determinats
aliments. No es coacciona ni es força a l’infant perquè n’hagi de menjar, però
és convenient que els tasti i per tant se’l motiva a fer-ho.
● Si un infant no vol menjar de forma habitual un o més aliments, se n’informa a
la família per tal que, tenint en compte la seva opinió, es pugui actuar de
manera coordinada.

T'agrada el menjar?

La vostra opinió ha estat:
➢ No li agrada haver de menjar el que no li agrada
➢ En mainada petita aquesta resposta no és representativa.
➢ Sovint el menjar és salat.

➢ No manjo carn de porc
➢ No té problema li agrada tot
➢ En el nostre cas, no li agraden les sopes ni purés i n'hi ha molt sovint.
➢ Els dos ﬁlls expresen clarament que no els agrada gens

Esmenta els 5 plats que més t'agraden, essent el primer el que més t'agrada
(no és obligatori indicar-ne 5, poden ser menys):

Per tal de facilitar la lectura de les vostres dades les hem ordenat en una taula en
ordre alfabètic descendent, marcant amb negreta els 5 plats que més s’han
mencionat.

Les dades recollides són orientadores d’aquells plats que tenen una millor rebuda
per part dels infants, això no es pot interpretar com que no hi hagi altres aliments
que no es mengin d’igual grat. Tampoc descarta que a qui li agrada el pollastre i la
verdura no li agradi la fruita, per exemple.

Classificació dels plats que més agraden:
3
1
1
5
14
2
1
1
1
1
1
2
1
3
9
1
2
1
1
1
5
1
2
1
6
14
1
1
1
1
3
1
1
4
4

Amanida
Amanida amb ou
Amanida russa
Arròs
Arròs amb tomàquet
Arròs amb tonyina
Arròs blanc
Arròs Integral
Bacallà
Botifarra
Bunyols de bacallà
Calamars
Canalons
Carn
Carn arrebossada
Cigrons
Cigrons amb patata
Crema de carbassó
Crema de porros
Crema de verdura
Croquetes
Croquetes de bacallà
Cuixes de pollastre
Entremès
Espaguetis
Espaguetis a la carbonara
Espaguetis amb Oli
Espaguetis amb tomata
Espirals amb tomata
Estofat
Fideuà
Fideus a la carbonara
Frankfurt
Gelat
Hamburguesa

3
1
16
1
1
4
5
1
2
3
4
4
1
2
5
4
1
1
1
4
1
1
3
1
1
1
9
1
2
2
1
1
1
4

Iogurt
Llom
Macarrons
Maduixes
Mandarina
Mandonguilles amb salsa
Pasta
Pasta amb oli
Patata i mongeta
Patates fregides amb carn
Peix
Peix arrebossat
Pinya
Pizza
Pollastre
Pollastre (Aletes)
Pollastre arrebossat
Poma
Pure
Pure carbassa
Pure cigrons
Rap
Saltxitxes
Saltxitxes amb tomata
Síndria
Sopa de carbassó
Sopa, sopa de fideus, sopa galets
Tomàquet al forn
Tot
Truita
Truita de formatge
Truita de patates
Vedella amb bolets
Verdura

Les vostres respostes han estat:
➢ Salsitxes, la pasta, iogurt, ﬁdeuà, amanida
➢ La pasta amb oli, la sopa,....
➢ Arros amb tonyina, la verdura, el peix, les mandonguilles amb salsa.
➢ Arròs amb tomàquet, Macarrons, pa...
➢ Arrós amb tomàquet, la ﬁdeuà, les amanides amb ou, amanida russa, el gelat.
➢ Patates de bossa amb carn
➢ Patates fregides amb carn
➢ Arròs amb tomata
➢ Sopa de ﬁdeus
➢ Frankfurt,Pollastre,Hamburguesa,amanida,pasta.
➢ Sopa, macarrons, carn i peix
➢ Espeguetis,truita,
➢ Spaquetti.arros macarrons
➢ Mandarina, verdura, macarrons espirals,
➢ Pizza, espaguetis a la carbonara
➢ Macarrons,arros,sopa
➢ Sopa galets, carn arrebossada
➢ Hamburguesa, espaguetis carbonara, pilotilles i carn arrebossada.
➢ Carn arrebossada, espaguetis a la carbonara,
➢ Macarrons
➢ Carn amb patates
➢ Arròs amb tomata
➢ Sopa, pasta
➢ Macarrons, carn arrebossada, patata i mongeta, aletes de pollatre i crema de
carbassó
➢ Sopa de carbassó, patata i mongeta, els cigrons, les mandonguilles i les
hamburgueses, el iogurt
➢ Pasta, arròs bullit, crema verdures
➢ Macarrones, tamotecs al forn

➢ Macarrons,arrós amb tomaquet,spaguetis carbonara,mandonguilles i les
cuixes de pollastre
➢ Espaguetis,sopa,peix rebossat,carn rebosada ,pollastre
➢ Macarrons, Peix arrebossat, Llom, spaguetis a la carbonara, bunyols de
bacalla
➢ Fideus,sopa ,verdura,carn i peix
➢ arros amb tomata, aletes de pollastre, carn arrebossada, espirals amb tomata
➢ Macarons, peix, arròs, croquetes, amanida
➢ Canalons, gelat, patates rosses, cuixes pollastre, macarrons
➢ Arròs, espaguetis carbonara, botifarra, verdura
➢ Ales de pollastre
➢ Espaguetis carbonara
➢ Arròs amb tomata, espaguetis a la Carbonara, la sopa, les croquetes de carn i
carn arrebossada
➢ Arròs amb tomata, espaguetis amb tomata, carn arrebossada, la verdura
➢ Carbonara, vedella amb bolets, pollastre , bacallà i crema de porro. Tota la
carn la fan molt bona.
➢ Aletes pollastre
➢ Arròs amb tomata
➢ Truita patates
➢ Puré carbassa
➢ Cigrons amb patata
➢ Tots
➢ Hamburguesa-spaguettis carbonara-crema de carbassa-cigrons i patata
➢ Macarrons i pure
➢ Xindria, pizza, espaguetis carbonara, rap i peix rebosat
➢ Arros blanc, espaguetis a la carbonara, croquetes,macarrons, entremes
➢ Macarrons,croquetes,salsitxes,calamars
➢ Sopa, spaguetis Carbonara, arroz amb tomaquet, pollastre arrebossat.
➢ Espaguettis a la carbonara i arròs integral.

➢ Espaguettis, yogur,
➢ espaguetis carbonara, salsitxes amb tomata
➢ Macarrons
➢ Arros amb tomata
➢ Salsitx
➢ Calamars amb tinta ???
➢ Espaguetis amb oli
➢ Pollastre
➢ Truita de formatge
➢ Fideus a la carbonara
➢ Espaguetis
➢ Arròs amb tomata, pasta, croquetes
➢ pure cigrons. la pinya. pure carbassa. carn arrebosada. estofat
➢ Pasta, pollastre, crema de carbassa,maduixes
➢ Li agrada força tot
➢ truita, croquetes de bacallà, gelat, peix, arros
➢ espaguetis, macarrons, arros, gelat, poma

Esmenta els 5 plats que menys t'agraden, essent el primer el que menys
t'agrada de totes totes (no és obligatori indicar-ne 5, poden ser menys):

Classificació dels plats que menys agraden:
1
4
1
1
1
2
1
1
5
1
1
3
1
1
1
1
1
6
3
1
3
3
1
2
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1

Aigua
Amanida
Arròs amb crema de carbassa
Arròs amb tomàta
Arròs amb verdura
Arròs integral
Bacalla
Botifarres
Bròquil
Calamars enfarinats
Carbassó
Carn
Carn arrebossada
Carn amb patates fregides
Cigrons
Coca
Crema
Crema de carbassa
Crema de carbassó
Crema de pastanaga
Crema de verdura
Croquetes
Enciam
Ensaladilla
Ensaladilla amb carn
Espaguetis amb salsa estranya
Espinacs
Estofat de patata
Fessols
Fideus
Fruita
Galetes fetes per al·lèrgics
Gall d'Indi amb xampinyons
Harmburguesa

3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
7
1
1
2
1
2
1
2
3
2
5
5
1
2
1
1
4

Iogurt
Kiwi
Lassanya
Llenties
Lluç
Macarrons
Macarrons integrals
Macedònia
Mandonguilles
Mongeta verda
Mongetes
Patata bullida
Patata i mongeta
Patata i pèsol
Patates amb bròquil o col
Patates fregides
Peix
Peix al forn
Peix amb salsa de julivert
Peix amb salsa verda
Pera
Pinya
Platan
Plàtan
Puré
Purè o crema de verdura
Salmó
Sopa
Tonyina al forn
Truita
Truita de carbassó
Truita de verdura i patata
Verdura

Les vostres respostes han estat:
➢ Verdura
➢ Salmó, tonyina al forn,
➢ El bròquil, triuta de carbassó
➢ Els fessols, le carn que poseu amb les patates fregides, les galetes fetes pels
al.lergics
➢ La verdura, el carbassó......
➢ La sopa, el peix fet al forn no te bon gust, l'hamburguesa, les croquetes,
l'estofat de patata.
➢ Crema
➢ Mongeta verda,espinacs,broquil,
➢ El puré de verdures, plàtan
➢ El peix
➢ Platano ( ha dit que només això no li agrada)
➢ Salmo,amanida
➢ Broquil, arros integral, crema de carbasso
➢ Crema verdures i peix
➢ Crema de pastanaga
➢ Purè
➢ Amanida,
➢ Ensaladilla, un peix amb salsa verda, patata i pèsol, iogurt,
➢ Broquil, bacallà, ﬁdeus
➢ Fideus, patates estufades, papates fregides (son dures i sense sal, no tenen
gust de res), patates amb broquil o col, ensaladilla amb carn
➢ Peic
➢ Lassanya,llenties i peix
➢ Pure,macarrons,,botifarres
➢ Arròs integral,
➢ Pure,croquetes,kiwi
➢ Està bé que s'acostumin a menjar variat. Tot ens sembla bé.

➢ Crema de carbassa, crema de verdures, en general les cremes, res més.
➢ Crema de carbassa, peix,
➢ Cigrons, crema de carbassa
➢ Crema de carbassó, crema de carbassa, la pinya
➢ La crema de carbassa, arròs amb crema de carbassa, la crema de carbassó,
la pinya
➢ Llenties, lluç, ensaladilla, iogurt natural
➢ Salmó
➢ Espaguetis amb salsa estranya
➢ Macedònia
➢ El postres tall de coca
➢ Macarrons integrals-calamars enfarinats-gall d’ indi amb xampinyons
➢ Patata bullida
➢ Verdura, amanida, carn rebosada, arros amb verdura
➢ Truita,mongetes,crema verdures
➢ Peix amb salsa verda, amanida
➢ Mongetes, Peix amb salsa de julibert
➢ Fruita, la truita de verdura i patata, patata i mongeta i iogurt natural.
➢ Broquil,.
➢ cremes de verdures
➢ Peix (per por de trobar espines)
➢ Llenties
➢ Sopa
➢ Crema de carbassa
➢ Aigua
➢ Platan i enciam
➢ La truita (com de plàstic), el peix (sec i sense gust), la carn tenia molta grassa
i fa bola, amanida només amb enciam, la fruita verda, els fesols amb massa
oli...

➢ patates bullides. mandonguilles. croquetes bones pero tropezones que no
agraden.
➢ Fideus, arros amb tomata, carn
➢ Salmó (el del menjador, a casa li agrada molt) algun tipus de carn que no
identiﬁca
➢ El Salmó
➢ kiwi, sopa, algunes verdures
➢ pera, alguna sopa

Us agradaria disposar de propostes de menús per sopar?

La vostra opinió ha estat:
➢ Per de vegades costa fer un menú equilibrat
➢ Tan ens fa
➢ Trobo que seria molt indicat per poder oferir als nens una alimentacio
completa i equilibrada. Ho hem trobat a faltar en comparacio any passat
➢ Els plats preferits i/o que menys agraden els ha escollit la meva ﬁlla que es la
usuària del servei. Son els tipics plats que agraden als nens i tbe els tipics que

costen mes. Pero els que costen son molt necessaris de menjar. Per tant,
aquest llistat no ha d'inﬂuir a l'hora de disenyar el menu.
➢ En general ella no es queixa de cap plat que li molesti o li costi menjar
➢ a vegades altres nens remenen el menjar que s ha de repartir. ds no ningú n
agafa més
➢ Sempre va bé tenir algú a proposta, encara que no ho considero escencial.
➢ No es imprescindible, però serveix per agafar idees
Què farem al respecte:
El 82,4% de les respostes varen considerar que sí els agradaria rebre propostes per
al sopar, pel que el passat mes de juny varem sol·licitar a l’empresa Plagesport que
per al proper curs 2020/2021 ho incorporin en els menús mensuals, doncs sembla
que són d’utilitat i ajuda per a les famílies.

SERVEI DE MONITORATGE

Quin grau de satisfacció teniu amb la periodicitat dels informes de valoració
del vostre/a fill/a?

La vostra opinió ha estat:
➢ No recordo d'informes de menjador.
➢ Nosaltres aquest any és el primer any que es queda i només 1 cop a la
setmana i no he tingut cap informe
➢ No són representatius, només es descriuen els hàbits a l'hora de menjar...
Etapa ja superada i que ja coneixem de casa. No aporta informació extra.
➢ No son massa explicits
➢ No son gaire explícits
➢ Crec que només hem tingut un informe. Potser aniria bé al principi que n'hi
hagués algun més. Com que no puc anar a portar la nena ni anar-la a buscar
mai, no tinc ocasió de parlar amb ningú per estar més al corrent de les coses
que passen i per això m'aniria bé que hi hagués més informació.
➢ Es una nena petita i m agradaria saber si menja be o no
➢ No se si menja o no. Tot va bé pq no arriba informe del contrari. Però en
resume, només tenim l'opinió del nostre ﬁll i un informe molt pobre de
creuetes per part del monitor cada trimeste. Poca cosa per un ﬁll d' infantil.

➢ No hi ha informació al respecte. Es limiten a comentar hàbits, que ja fa anys
que estan superats.
➢ Almenys a p3 la comunicació hauria de ser almenys setmanal
➢ No ens dona la sensació de saber que passa durant tot el temps de menjador
que proporcionalment es una part molt important
➢ No puc valorar perquè no m'ha arribat cap informe. També és veritat que s'ha
quedat pocs dies.
➢ Moltes vegades es queixaven de crits i de que els obligaven a menjar
Què farem al respecte:
Hem començat a treballar amb Plagesport en l’estructura d’una agenda viatgera,
només pels alumnes de P3, el proper curs 2020/2021 les famílies rebran diàriament
un informe de com ha dinat el/la seu/seva ﬁll/a, a través d’aquesta agenda viatgera.
Per tal que els informes siguin diaris, cal que el format contigui de forma concreta
els aspectes més rellevants que interessen a les famílies, aquests aspectes són els
que estem estudiant junt amb Plagesport. Cal tenir en compte que els monitors i les
monitores han de tenir cura dels infants durant el temps d’esbarjo i dirigir alguns
tallers que proposen ells mateixos, és per aquest motiu que és difícil fer un informe
complet en informació i alhora prou simpliﬁcat com perquè ocupi el menor temps
possible d'emplenat, és una tasca que requereix reﬂexió i temps.
Trimestralment totes les famílies reben un informe més exhaustiu respecte al
comportament i hàbits del/la seu/seva ﬁll/a en el menjador.
El curs d’enguany 2019/2020 es va fer arribar l’informe corresponent al primer
trimestre al mes de desembre, degut a la situació generada pel COVID-19 no va ser
possible l'elaboració dels informes corresponents al segon trimestre, és per això que
les famílies no varen rebre cap informe, doncs els monitors comencen a
el·laborar-los 15 dies abans de ﬁnalitzar els trimestres.

Com considereu la informació continguda en els informes?

La vostra opinió ha estat:
➢ No ho puc valorar pq no he tingut cap informe
➢ Ja respost anteriorment
➢ Poca cosa amb un questionari de caselles.. no es gens individualitzat
➢ No n "he vist cap
➢ No sabem si menja poc o molt o deduim per la gana que té quan arriba
➢ No tinc cap informe
➢ no hi ha informes
Què farem al respecte:
Com hem contestat a l’anterior pregunta, requereix temps trobar la fórmula idónea
per tal d’optimitzar la informació continguda en els informes amb el temps
d'ompliment i redacció del monitoratge, sense que el servei de cura i acollida de
l’infant se’n ressenteixi.

S'està treballant en el format d’una agenda viatgera diària pels alumnes de P3 i
trimestralment totes les famílies rebràn un informe, respecte al comportament i
hàbits del/la seu/seva ﬁll/a en el menjador.

Considereu que esteu ben informats si es produeix alguna incidència amb el/la
vostre/a fill/a?

La vostra opinió ha estat:
➢ Això si
Què farem al respecte:
Durant el curs d’enguany 2019/2020, la Pili (Coordinadora del servei de menjador) ha
comunicat les incidències entre companys, el mateix dia i directament a les famílies
implicades, el procediment és el mateix pel que fa a temes de malalties (mal de cap,
febre, etc.. ) o accidents (caigudes o cops aparatosos), dels quals els progenitors
han d’estar assabentats al moment.

Aquestes comunicacions es fan via trucada telefònica. En cas de sanció per
incompliment d’algun punt de la Normativa del servei, es fa arribar també una
circular informativa a la família que cal tornar signada.
El proper curs el funcionament pel que fa a les comunicacions de les incidències
durant el servei, serà el mateix. Recordar que les famílies també poden contactar
directament amb la Pili (Coordinadora) per a qualsevol consulta, pagament o
informació relacionada amb el servei de menjador. L'horari d’atenció és de dilluns a
divendres de 11h a 15h, mitjançant el número de telèfon 620 118 833.

Esteu satisfets amb la comunicació de la coordinadora del servei per aclarir
qualsevol dubte i/o qüestió?

La vostra opinió ha estat:
➢ No s'ha donat el cas
➢ No s'ha donat el cas.
➢ Mai ho he necessitat
➢ No he necessitat el servei
➢ No s ha donat el cas.

➢ Només ens va trucar 1 dia per recollir la criatura amb febre
➢ No s' ha donat el cas
➢ No s'ha donat el cas.
➢ No ho he hagut d "utilitzar per sort
➢ Els comentaris rebuts son poc trascendents i sense contingut educacional. "
No porta cap problema"
➢ No he tingut que comunicar-m'hi
Què farem al respecte:
Com hem explicat en la pregunta anterior, la Coordinadora del servei només es posa
en contacte amb les famílies en cas d’haver alguna incidència durant el servei.
També podeu contactar amb ella, de dilluns a divendres de 11h a 15h, mitjançant el
número de telèfon 620 118 833.

Respecte al format de les comunicacions amb les famílies, considereu que les
comunicacions d'incidències puntuals haurien de ser mitjançant:

La vostra opinió ha estat:
➢ La via telefònica et permet poder aclarir dubtes sobre la incidència.

➢ És la via que dóna la possibilitat d'aclarir dubtes ja que hi ha feedback en el
mateix moment.
➢ I amb ﬁrma de retorn de la familia
➢ Amb retorn de ls families i si es greu, trucada telefònica
➢ També per correu electrònic va bé
➢ Depen de l' urgència
➢ Es podrien plantejar varies opcions...
➢ Realment indiferent.
➢ El mitjà ha de ser el més rapid
Què farem al respecte:
Un 42,6% de les respostes estan a favor de rebre les comunicacions via correu
electrònic i un 29,4% via telefònica, com us hem comentat en anteriors preguntes el
proper curs seguirem amb la iniciativa de canviar les comunicacions en paper per
les electròniques:

Així doncs, el proper curs 2020/2021:
● Via telefònica: Comunicacions urgents i d’extrema importància.
● Via whatsapp: Comunicacions importants (menú mensual, altres..)
● En paper imprès: Informes diaris (agenda viatgera), Informes trimestrals,
Normativa, Funcionament de Menjador i circular en cas de sanció.
● Web AMPA, secció menjador: Documents varis i informació d’interès per a les
famílies.
● Correu electrònic: Comunicacions directes entre Plagesport o la Comissió de
Menjador i les famílies (consultes, pagaments i altres).

L'horari de dinar (a les 12:30 de P3 a 1r i a les 13:30 de 2n a 6é):

La vostra opinió ha estat:
➢ 2n tindria que ser a 1er torn
➢ El que trobo es que pobres van a toc de pitu
Què farem al respecte:
El 97,1% de les respostes estan conformes amb l’horari actual. Donada la limitació
de l’aforament es fa difícil una racionalització dels horaris per tal que tots els cursos
poguessin dinar plegats. De moment, els dos torns s’han de mantenir tal i com es
duen a terme a l’actualitat.

Coneixeu les activitats que es proposen als Infants durant el temps d'esbarjo
del menjador? (Joc lliure, propostes d'activitats i jocs, etc..) :

La vostra opinió ha estat:
➢ No explicar res
➢ Només ho coneixem pel que expliquen els nens....res de part d' adults
➢ Ningú ens ha explicat el que fan
➢ No disposo de la informació per respondre.
➢ Ens diu la ﬁlial.
➢ Que els hi pinten les mans amb papallones
Què farem al respecte:
El 58% de les respostes no tenen coneixement de quines són les propostes i
activitats que es fan durant el temps d’esbarjo. El proper curs 2020-2021 trobareu
penjat a la web el calendari d’activitats.

Les monitores, et proposen jocs i/o activitats per al temps d'esbarjo? (per tal
de valorar com rep l'infant les propostes d'activitats per al temps d'esbarjo):

En cas afirmatiu, pots triar participar-hi?

La vostra opinió ha estat:
➢ Jo apunto el que em diu el meu ﬁll que té 4 anys
➢ Desconeixem les propostes que s'han ofert.
➢ No disposo de la informació per respondre.
➢ Ni sabiem que els proposaven jocs ... a casa deu escollir joc lliure
➢ Diu que només rarament feien alguna proposta

Què farem al respecte:
Els monitor/es juntament amb la Pili (Coordinadora del servei) treballen en
dinamitzar l’estona de pati durant el servei de menjador, respectant en tot moment
les necessitats i el ritme de cada infant.

Durant el curs d’enguany 2019/2020 l’AMPA va comprar material: cubells de plàstic,
pales, rasclets, camions, ninots d'animals i dinosaures, pilotes de futbol (una pilota
per curs), pilotes de basquets, pilotes toves, aros hula hoop, cordes, material per a
manualitats (colors, tisores, plastilina, complements per fer braçalets), capsa de
construccions lego i altres jocs cooperatius. Els infants que no volen dur a terme les
activitats proposades per l’equip de monitoratge, poden utilitzar aquest material
durant l’estona d’esbarjo i/o fer joc lliure.

Esteu satisfets amb els valors que es transmeten pel que fa a hàbits
alimentaris?

La vostra opinió ha estat:
➢ Faltaria informar d'aquest aspecte a les famílies
➢ Hi ha molta mainada que menja amb els dits i no se'ls corretgeix

➢ Hi ha una barreja en les preguntes tal i com estan formulades, estan dirigides
a l'alumnat O a les famílies?
➢ No crec que es treballi aquest punt gens. Entre el nombre de nens per
monitora i que van a toc de pitu.....ni tampoc porten raspall de dents.
Realment crec que s.hauria de treballar i molt aquest aspecte. Hauria de ser
prioritari. Crec que el que aprenguin en aquest aspecte a l.escola pot reforçar
molt el que fem a casa i viceversa pero si no hi ha res a escola el que fem a
casa queda poc incolcat.
➢ Obligar a menjar no és ensenyar valors es castigar

Esteu satisfets amb la forma de transmissió d'aquests valors?

La vostra opinió ha estat:
➢ No disposo de la informació per respondre.
Què farem al respecte:
Hem transmès a Plagesport les vostres inquietuds i la importància de respectar els
ritmes de cada infant.

Durant el curs 2019/2020 la Comissió de Menjador hem supervisat el servei, hem
estat present tant al menjador com a l’estona de pati durant el primer i el segon torn,
en tot moment, l’equip de monitoratge està pendent de l’aprenentatge i la pràctica
dels hàbits alimentaris saludables i d’autonomia personal durant els àpats, però hem
incidit en reforçar la supervisió atès que hi han alguns infant que tendeixen a menjar
els aliments amb les mans, però cal dir que són casos puntuals. Plagesport ens
informa que durant el proper curs 2020/2021 es farà una millor supervisió d’aquests i
desde la Comissió de Menjador vetllarem perquè es continuï avançant en aquesta
línia.

L’atenció dels infants durant el servei de menjador, és la següent:

● Abans d’entrar al menjador, els alumnes es renten les mans amb ordre i cada
alumne seu al lloc assignat.
● Tot seguit s’inicia la rutina prèvia a l’àpat, que consisteix en cantar una cançó
tots alhora, llegir el menú del dia i recordar les normes del menjador.
● A l’interior del menjador els alumnes han d’estar asseguts correctament a
taula el temps que duri l’àpat.
● Cal anar aprenent a utilitzar adequadament els coberts, mastegar amb
polidesa, menjar tot els aliments del plat, no tirar res a terra i si cau recollir-ho
i deixar-ho al lloc adient.
● Parlar amb el to de veu adequat.
● En tot moment cal mantenir un tracte respectuós amb els companys, monitors
i totes les persones relacionades amb el servei.
● Un cop acabat el dinar els alumnes van al pati, durant aquesta estona poden
gaudir de les activitats proposades o del lloc lliure, també del parc infantil (els
dies pactats) i del camps de futbol (que l’ajuntament ens cedeix un cop a la
setmana).

● Abans de reprendre l’horari lectiu, es recull tot el material utilitzat i els
alumnes es preparen per grups abans d’anar cap a l’aula, es comenta com ha
anat el dia i si hi ha alguna qüestió a resoldre.

Els monitors/es no forcen als infants ha menjar, recordem que és habitual que en
ocasions l’oferta variada suposi el rebuig cap a determinats aliments, en aquests
cas, es convenient que l’infant tasti l’aliment i per tant el monitor/a el motiva a fer-ho,
mai es coacciona ni es força a menjar, si un infant no vol menjar de forma habitual
un o més aliments, se n’informa a la família per tal que, tenint en compte la seva
opinió, es pugui actuar de manera coordinada.
Pel que fa a la higiene bucal, estem estudiant juntament amb Plagesport, la
possibilitat de que els alumnes que estiguin interessats en raspallar-se les dents, ho
puguin fer. Tot i que desde la Comissió de Menjador volem informar a les famílies
que la gestió perquè es pugui dur a terme una higiene bucal en condicions idònies i
amb la correcte supervisió es fa difícil en aquesta estona, ja que no és com a casa,
a l’escola el fet de compartir aquest moment amb altres companys fa que sovint no
es tingui la mateixa cura i això té una afectació directe en aquest hàbit d’higiene, a
més pel proper curs 2020/2021 caldrà tenir en compte els protocols pel COVID-19,
ja que hi ha restriccions d’entrada de diferent materials a l’escola.

Si finalment es decideix deixar raspallar les dents a l’escola:
-

Només podran raspallar-se les dents, els alumnes interessats que cursin
primària.

-

L’infant que vulgui rentar-se les dents haurà de portar el kit de rentat sempre
a la motxilla.

-

El kit no es quedarà mai a l’escola.

-

Serà el propi infant i la família la responsable de la correcta neteja i higiene
diària del kit d’higiene bucodental.

-

Caldrà posar el nom i curs de l’infant a tot el kit, l’estoig haurà d’incloure un
raspall de dents i pasta fluorada.

-

Serà l’infant qui s’haurà de fer responsable d’agafar el seu kit per a
raspallar-se les dents i també de recollir-lo abans d’entrar a l’aula a les 15h,
per posar-lo a la seva motxilla.

Us informarem amb més detall al setembre, de què es farà respecte a aquest
aspecte. Us recomanem llegir els whatsapps que us puguem enviar pròximament i
també consultar l’informació a la secció de menjador, a la pàgina Web de l’AMPA.

Esteu satisfets amb el tracte de la monitora o monitor, en general, cap al grup
del vostre/a fill/a?

La vostra opinió ha estat:
➢ El meu ﬁll ve molt content i em parla molt bé de les monitores
➢ Caldria informar
➢ No disposo de la informació per respondre.
➢ Alguns monitors be però d'altres criden molt i castiguen a tot els nens pk
alguns es porten malament

Descriu amb una paraula o vàries al teu monitor/a (per tal de valorar la relació
amb l'acollida i el tracte del monitor/a):
➢ Amable
➢ Normal
➢ Bona monitora
➢ Simpàtica, agradable, bonica i divertida. La quimi
➢ Crida massa, d'avegades no resol els conﬂictes.
➢ De vegades s'enfada, i està contenta si s'ho acaba tot. Es maca, la Teresa
➢ Es just, una mica despistat, es bo amb els nens/es.
➢ El meu ﬁll diu "bona monitora".
➢ Es amable!pro avegades s'enfada.
➢ Carinyosa
➢ Agredable
➢ Força agradable
➢ Guai!
➢ Correcte, sense mes
➢ Simpàtic, just,
➢ Comenta la nena que crida una mica
➢ Quan no volem menjar més ens diu que depen de la quantitat que hem
menjat, ens diu la quantitat més que hem de menjar
➢ Pel que explica l'Anna és bastant carinyosa i està pels nens
➢ Simpatica ,atenta
➢ Es agradable
➢ Correcte
➢ amable
➢ Maques
➢ Suﬁcient
➢ Mai crida i és bona noia. Té molt bon tracte amb mi.
➢ Hola 😘😘 un abrazo

➢ Han tingut tres monitores dif
➢ Bona
➢ Amamble
➢ Molt bona
➢ Positiva, alegre i divertida
➢ La.meva ﬁlla en parla molt, la te de referent.
➢ Atencio
➢ Atenta i amable
➢ simpatica la dels grans. petit un xic cridanera
➢ els fa jugar
➢ just, legal i esportista

Quina és la vostra valoració pel que fa a la gestió i resolució de conflictes?

La vostra opinió ha estat:
➢ Normalment, si ell no ha pogut veure el que ha passat, parla amb els nens per
saber la versió dels implicats i intenta que aquests arribin a un acord. Si ho ha
vist, fa el mateix pero si detecta que algú diu mentida, li crida l'atenció i
depenent dels fets li posa falta lleu i nota a l'agenda.
➢ No s'ha donat el cas

➢ Encara no entenem el canvi d’empresa i la desinformació al respecte
Què farem al respecte:
Pel que fa al comentari en referència al canvi d’empresa i els motius, la Comissió de
Menjador motivem a les famílies a assistir a les Assemblees Generals que es fan
durant el primer trimestre de cada curs, així com a les Assemblees Extraordinàries
que es puguin convocar, és en les Assemblees on la Junta informa als associats i on
aquests poden opinar, proposar, decidir i votar sobre totes les qüestions que afecten
a l’Associació.

A l’Assemblea Extraordinària realitzada el curs 2018-2019, els associats varen votar
majoritàriament rescindir el contracte de servei amb l’empresa BOISA degut a una
gran disconformitat tant pel que fa la prestació i gestió del servei com en la qualitat
dels aliments oferts, en la mateixa Assemblea els associats varen votar
majoritàriament contractar el servei amb l’empresa actual Plagesport, qui ha prestat
servei durant el curs 2019/2020 i continuarà prestant servei durant el proper curs
2020/2021.

El curs d’enguany, la Comissió de Menjador varem elaborar la Normativa del servei,
totes les famílies i alumnes de l’escola tenen coneixement d’aquesta. Per poder fer
ús del servei cal tornar signat el document corresponent a l’AMPA, en aquest
document es recullen totes les normes així com les accions o actituds que poden
afectar al funcionament normal del servei i que són objecte de sanció.

A més, desde l’AMPA es varen promoure uns tallers d’educació emocional per a
l’alumnat de cicle superior (5é i 6é), aquests es varen dur a terme durant el segon
trimestre i varen tenir molt bona acollida. Durant el tercer trimestre estava previst
realitzar els tallers pels alumnes de cicle inicial i de cicle mitjà, però degut a la
situació generada pel COVID-19 finalment no es varen poder dur a terme.

Si la situació ens ho permet, el proper curs 2020/2021 es tornaran a realitzar
aquests tallers en tots els cursos de primària.

L’educació emocional és el procés que té com a objecte el desenvolupament
emocional i social de la persona, educant per adquirir habilitats i competències per a
identificar i regular les emocions pròpies i dels altres, per dominar les habilitats
socials bàsiques i adoptar comportaments apropiats i responsables per fer front
satisfactòriament els reptes diaris de la vida.

Aquestes competències es treballen tant explícitament com transversalment al llarg
de les diferents sessions, tenint en compte en tot moment l’edat i l’ etapa madurativa
de cada infant. Les activitats són lúdiques i creatives per tal que l’infant pugui
adquirir millor les competències i habilitats d’intel·ligència emocional i per facilitar
així una millor integració d’aquestes.

Per a nosaltres, és molt important que la franja horària no lectiva sigui una
continuïtat educativa de l’espai docent, per tant, un dels primers punts que
defineixen un espai de qualitat interpersonal és el fet que hi hagi una bona relació i
una bona comunicació entre l’alumnat i entre l’alumnat i l’equip docent, de
monitoratge i cuina.

A més, el personal de monitoratge també varen rebre una formació per dotar-los de
noves estratègies, per a la resolució dels conflictes quotidians que es puguin produir
durant el servei de menjador, des del respecte a totes les persones implicades.

El proper curs vetllarem perquè l’equip de monitoratge del servei es continuï formant
en aquesta línia i seguirem treballant en recolzar la pràctica educativa democràtica i
respectuosa amb l’objecte de promoure en l’infant sentiments d’alta autoestima,de
capacitat autònoma i col·laborativa.

Tens suficient estona per dinar? (per tal de valorar el temps dedicat als àpats).

La vostra opinió ha estat:
➢ No sap el que li demano
➢ Massa temps d, espera entre 1r plat, 2n i postres.
➢ Quan hi ha fruita que s'ha de pelar o molt gran

Quin és el teu grau de valoració global del servei de menjador?

La vostra opinió ha estat:
➢ Cal informar molt més del temps, de gestió, hàbits i valors que es treballen
així com les propostes que s'ofereixen al pati.

➢ Estaria bé fer una peça amb els monitors i monitores de menjador per saber
qui són...
➢ Aigua aixeta mal gust, a vegades resta de menjar plats. Agrairia aigua
embotellada.
➢ Caldria millorar moltes de les qüestions que es demanen al qüestionari i que
les famílies no disposen d'aquesta informació, per després poder valorar.
➢ Quina informació que arriba a les famílies?
➢ Tot bé gracies
➢ Satisfets. Pero creiem que són moltes hores al dia on en sabem poc i es
podrien treballar molts valors
➢ La valoració que podem fer del menjador és en base l'opinió dels nens,però
ells tampoc en parlen gaire. Senzillament estan contents i no sabem gaires
més detalls,però vaja , amb això entenem que no hi veuen cap problema i que
el menjador funciona.
Què farem al respecte:
Des de la Comissió de Menjador i com a representants de les famílies de l’escola,
donem molta importància a totes les informacions que ens arriben i les traslladem
tant a la direcció del centre en reunions de Comissió Mixta de Menjador, com als
responsables de l’empresa del servei de menjador.

Creiem que l’hora de dinar no ha de respondre només a un objectiu fisiològic, sinó
que ha de contemplar altres aspectes iguals en importància com ara una
comunicació respectuosa i de modals a la taula.

El coneixement de si mateixos i de si mateixes ha de brollar en la canalla des de la
perspectiva de l’educació nutricional, per tal que s' instauri significativament i per a
tota la vida com a hàbit saludable, això és, prenent consciència i responsabilitat
sobre la seva pròpia alimentació, tant en quantitat com en varietat dels aliments a
tastar i en el reconeixement del temps que cadascú necessiti.

És per això que la Comissió de Menjador continuarem treballant en promocionar la
formació en el monitoratge, centrant l’interès de la pràctica educativa en l’infant, des
de les seves necessitats i en pro de les seves potencialitats.

Si la situació ens ho permet, la nutricionista que elabora els menús de menjador,
impartirà una xerrada per a les famílies on podreu informar-vos millor sobre
l'elaboració i la composició dels menús entre d’altres qüestions, així com fer les
consultes que considereu pertinents. Aquesta xerrada esta prevista pel segon
trimestre del proper curs 2020/2021.

Treballarem en posar al dia la secció de menjador a la web de l’AMPA, penjarem
documents oficials i notícies d'interès per tal de facilitar el màxim d’informació a les
famílies.

Que hi podreu consultar a la secció menjador, a partir del proper curs 2020/2021 ?

● Presentació i imatge dels monitors/es responsables dels diferents cursos.
● Menú mensual i informació de canvis puntuals que hi puguin haver.
● Informació amb imatges dels diferents plats que composen els menús.
● Dades dels proveïdors.
● Calendari d’activitats de dinamització durant l’estona de pati al migdia.
● Informació sobre el sistema d’aplicació de les beques menjador, per a les
famílies que siguin beneficiàries.
● Normativa del servei.
● Butlleta d’Inscripció
● Pla de funcionament del servei.
● Resultats i l’Informe de l’Enquesta de Satisfacció del servei.
● Altres dades d’interès per a les famílies.

AGRAÏMENTS
El nostre més sincer agraïment a tothom que ha participat a l’enquesta. Tanmateix
agraïm tots aquells correus electrònics i formularis d’opinió que ens feu arribar,
aporten molta informació sobre la dinàmica diària i ens ajuden a orientar-nos cap a
on hem de dirigir els nostres esforços sempre amb la voluntat de millora i
optimització del servei de menjador.

