
QÜESTIONARI SERVEI MENJADOR CURS 2020-2021 

Grau de participació 

Total de respostes del qüestionari: 72 

Total de famílies usuàries del servei de menjador ? 

Total usuaris del servei de menjador: 162 

Total d’usuaris que han participat en l’enquesta: 103 (63,58%) 

 

Els vostres fills/es pertanyen al curs: 

  usuaris curs dels fills dels enquestats 

Llar 0 

28 

1 

15 53,57% Llar 1 6 

Llar 2 8 

P3 

48 

12 

37 77,08% P4 16 

P5 9 

1r PRI 

70 

5 

44 62,86% 

2n PRI 14 

3r PRI 14 

4t PRI 2 

5è PRI 5 

6è PRI 4 

1r  ESO 

16 

3 

7 43,75% 
2n ESO   

3r ESO 2 

4t ESO 2 

 162  103 63,58% 
 



 

 



Alessandro: 5 

Alicia Valle: 2 

Victor: 28 

 

 



 

 

 

 El menú és ric i variat. 

 El menú té massa congelats, greixos i precuinats. 

 Els aliments són de quilòmetre zero. 

 Els aliments són d’agricultura ecològica (pasta, arròs, verdures i fruites) 

 El menú és equilibrat ja que conté una proporció adequada de nutrients (greixos, 

proteïnes, hidrats,...). 

 Hi ha menús específics per a necessitats concretes (al·lèrgies, intoleràncies, motius 

religiosos, vegetarià, vegà,...) 



 

 



 

Propostes i suggeriments: 48 respostes 

La fruita que donen per berenar moltes vegades està en mal estat (toca, té cops...) i els 
entrepans no porten ni tomàquet i el pa sembla xiclet. També trobo que donen menys peix que 
amb l'empresa anterior i que gairebé sempre que donen peix és el mateix.  

carn ecologic sisplau!!! 

El meu fill realment no està massa content amb el dinar. El seu nivell de satisfacció era molt 
més alt amb l'antiga empresa de càtering. Quan surt de l'escola sembla q no hagi menjat en 
tot el dia. Els berenars són pèssims, el pa sembla un xiclet i la fruita no és de massa bona 
qualitat. M'agradaria també, poder conèixer el monitor de menjador del meu fill, l'Arnau, i 
saber què fan a l'hora de l'esbarjo un cop han acabat de dinar. Com està plantejada aquesta 
estona a nivell lúdic i pedagògic. Gràcies  

Millor qualitat de cuinat 

P3 feedback diario por favor 

El cuestionario no me parece correcto: quiero saber carne, huevos y pollos de que origen son, 
si ECO o NO, esto es lo más importante, así no sirve de nada, por favor un poco más de 
transparencia!  

No me parece bien que sirvan carne NO ECOLOGICA, que es lo que mas preocupa a los 
padres y que no hayan avisado. Por lo meno tendría que haber una reducción de precio si 
baja la calidad de la comida. 

Respecto a si la comida es ecologica y/o quilometro zero, no estamos seguros... seria bueno 
que se informara/indicara junto con el menú. Gracias 

prioritzar més les llegums,menys pa i menys carn 

me gustaria que todos los alimentos sean de cultura ecologica - Estoy muy desepcionada de 
ver que casi nada esta ecologico 

El pa dels entrepans del brenar està “xiclòs” i per dintre sec, una mica més d’oli i si pot ser 
tomàquet estaria bé. L’embutit escàs i en vàries ocasions han repetit formatge els dos dies de 
la setmana quan tocaba pernil o gall d’indi. 

M'ha arribat per altres pares que el menjar tret de les verdures ja no és ecològic. 
Es podria ajustar el preu als dies que realment hi ha escola, si es festiu doncs aquell dia no 
conta i per tant no es paga el import.  

Cuand el nen surt del cole sempre té gana. A quina hora li donen el brenar? 



El meu fill em comenta que li agradaba molt mes l antiga, empresa de catering que hi havia 
abans, el menjar era mes bo diu I jo veig k tambe hi havia mes varietat de plats. Ara hi ha dies 
k em comenta que es, queden amb gana I no sempre poden repetir I que de Fruita els hi 
donen mitja peca nomes per dinar. Els berenars no s els sol menjar perque les peces de 
Fruita sobretot les pomes, sempre están molt verdes I els entrepans sense olí ni tomaquet 
tampoc li agraden.  

Els berenars no son adecuats. Els dies de fruita sí, però els entrepans, és pa blanc i carns 
processades(pernil cuit) i dolços (xocolata). Haurien d'haver-hi alternatives, com pa integral, 
diferents propostes per acompañar el pa: humus, alvocat, cremes de fruits secs... diversitat de 
fruites de temporada. 

M'agradaria que carn i pollastre fossin ecològic; en família faig un gran esforç perquè els meus 
fills mengin productes de qualitat i no em sembla bé que a l'escola els donen productes sense 
conèixer la seva procedència. 

Crec que hem perdut amb el nou servei de menjador. Els entrepans del berenar no es poden 
menjar, el pa sembla xiclet i els nens no se'l menjen. La fruita del berenar moltes vegades 
arriba tocada i els plàtans sobretot súper tous, impossibles de menjar. 
Només hi ha peix 1 vegada a la setmana, insuficient per mi. 
Combinen els menjars de manera que no entenem. 
No entenc com només se'ls hi dona mitja fruita i han de demanar si en volen més, tenen 7 
anys i s'haurien de menjar 1 peça de fruita sencera. 
Moltes vegades els nens es queixen de que no poden repetir perquè no hi ha més menjar. 
 
No té a veure amb el menjar però el tema de que fer amb les mascaretes durant el menjar 
s'hauria de revisar, molts nens les tenen sobre la taula (poc higiènic i segur) i altres juguen 
amb ella mentres dinen, entre ells, pel que el contagi és molt fàci. Perquè no agafen la 
bosseta i la porten al menjador? 
 
Gràcies, 

Si us plau, carn ecològica! I m'agradaria rebre el menú per correu electrònic cada mes sense 
haver de demanar-ho. 

Bondia, no mencionan que carne, huevos y pollo ya no son ecológicos desde el 2019. A parte 
de no comunicarnos nada, si cambiaron algunos productos de ecológicos a NO ecológicos, el 
precio debería haber bajado un poco. Nos interesa la procedencia de los alimentos, no nos 
parece bien que hayan cambiado la calidad de los productos sin avisar a las familias. 

Sugiero que bajen un poco el precio del comedor ya que al parecer hay alimentos que ya no 
son ecológicos desde el año pasado 2019. 

Fer més quantitat de menjar per si els nens es queden amb gana, més qualitat en la fruita que 
donen per berenar i intentar fer els àpats amb més gust (sabor). 

Baixar el preu ja que ja no hi ha productes ecològics i el menú del brenar podria ser més variat 

No tenim clar si el menú és ecològic i de proximitat. Ens agradaria que un cop a l'any, a l'inici 
de curs hi hagués una reunió informativa i de presentació de l'empresa que porta el servei de 
menjador i conèixer qui són els monitors de referència de cada curs, així com les activitats que 
es realitzen en el temps de migdia o com està organitzat el servei, i que aquesta reunió fos a 
càrrec del coordinador de menjador o responsable de l'empresa 

carn ecologic sisplau!!! 

Que no haya jamón en la merienda cuando es un menú vegetariano, gracias 

Hola a todos 👋 

Porque no mencionáis que carne, huevos y pollo ya no son ecológicos desde el 2019?  
A parte de no comunicarnos nada, que habéis cambiado algunos productos de ecológicos a 
NO ecológicos, no os parece que el precio debería haber bajado un poco? 
no nos parece bien que habeis cambiado la calidad de los productos sin avisar a las familias. 

Hola a todos 👋 

Porque no mencionáis que carne, huevos y pollo ya no son ecológicos desde el 2019?  
A parte de no comunicarnos nada, que habéis cambiado algunos productos de ecológicos a 



NO ecológicos, no os parece que el precio debería haber bajado un poco? 
no nos parece bien que habeis cambiado la calidad de los productos sin avisar a las familias. 

Es verdad que carne, huevos y pollo ya no son ecológicos desde el 2019? A parte de no 
comunicarnos nada que habéis cambiado algunos productos de ecológicos a NO ecológicos, 
no os parece que el precio debería haber bajado un poco?  
Queremos saber la procedencia de los alimentos!  
no nos parece bien que habéis cambiado la calidad de los productos sin avisar a las familias. 

La fruta generalmente no está a punto para el consumo. 
El pan del bocadillo mayoritariamente esta demasiado blando , chicloso. 
Consideramos un menú poco atractivo para niños. Y en ocasiones de poca cantidad para 
poder repetir, los días en que la propuesta gusta más. 

No pueden repetir en ocasiones, no le dan pan, no sé seguro si los productos son ecológicos 
y de proximidad, el bocadillo de la merienda está reblandeciendo.  

Solo han servido pollo una vez en éste último mes. 

En P4 no hay manera de saber si ha comido o no, o que ha comido. Me gustaría que hubiese 
alguna manera, vía mail o algo. Porque es importante para mí. Me comentan que la fruta es a 
la mitad. Me parece que hay poco pescado, mucho yogurt y fritos.  
También me han comentado que la carne, pollo y huevos, ya no son ecológicos. No sé si es 
verdad.  

Es posible aclarar si pollo, carne y huevos son ecológicos? Entiendo que lo eran en el pasado 
y he escuchado que ya han dejado de serlo 

Millorar el berenar i que sigui fins 6è de primària. Que els monitors vigilin més el pati. 

es parla de l'agricultura biologica.. però que tal la carn, pollastre, ous i d'altres que no 
s'anomenen? Son també Ecològics com hauríen de ser? 

Pero ahora tengo la duda: el menu ya no es ecologico? solo algunas cosas? Nosotros 
elegimos este cole porque nos gustó este enfoque a la comida ecologica, la sostenibilidad... 
solo era greenwashing?  

Volver a un menu casi 100% ecologico cómo lo teníamos antes. La calidad ha bajado sin 
avisarnos y sin bajar el precio, y eso?  

 
Crec que encara que busquin menjars saludables, també haurien de trobar el que agrada més 
als nois i noies.La majoria de dies no els agrada gens el menjar. També, de vegades passa 
que el menjar que posa al menú que vam rebre, no coincideix amb el que mengen ells. O si a 
un coincideix, a un altre o altres no (ja que menjan en horaris diferents ). Això va passar, per 
exemple, l'última vegada que han menjat pizza. Al menú posava que era de pernil, uns han 
menjat de pernil, un altre de formatge i un altre de tonyina. 

Volver a un menu casi 100% ecologico cómo lo teníamos antes. La calidad ha bajado sin 
avisarnos y sin bajar el precio, y eso?  

El peix no m' agrada gaire. 

La carn i la verdura cursos passats eren ecològics, pagant el mateix. No se’ns ha informat del 
canvi. 

"combinar" millor els primers i segons plats. Hi ha dies que mengen sopa de llenties i peix amb 
patates fregides, o espaguetis carbonara amb truita. Pot ser bastant equilibrat en quant a 
nutrients però no tenen cap sentit en quant "menú". No es tracta sols de que els nens estiguin 
alimentats si no que tinguin el gust per el menjar.  

Se'ns va dir que tot el que eren carns, en un principi era ecologic fa anys, pero ens han 
confirmat per ara no ho son. No hauria de tenir un cost mes barat pel fet de que la carn que 
posen no sigui ecologix?  

La pasta un poco meno cocinada porque es más digerible. Hacer un questonario anónimo a 
los niños para ver cuánto le gusta la comida o si tiene ideas. Una vez a semana servir un 
postre o algo de dulce que no sea frutas o yogur no lo vería mal.  

 



Algunas preguntas no han dado opción a otras alternativas (desconozco si es km0 el alimento, 
pero solo puedo decir verdadero/falso). Falta información del tipo de elaboración (para bebés 
y niños pequeños, por ejemplo, ¿se cocina sin sal?). No me parece bien la merienda del 
viernes (zumo y galletas, es contraindicado por los azúcares), no sé si algunas comidas son 
congeladas o elaboración casera (¿croquetas, pizza?), qué tipo de queso se usa, si las 
salchichas son procesadas o caseras. Sí que agradecería esta información, incluso ver la 
comida. En general el menú me parece correcto y equilibrado (aunque creo que podría haber 
más variedad de pescados), pero tengo dudas sobre ingredientes y si se cumplen las 
indicaciones de alimentación infantil de la Generalitat. Lo que sí veo negativo es que se les dé 
azúcar, aunque sea un día a la semana. Gracias.  

- Els menús específics per al·lèrgies no es corresponen amb el que acaben menjant. 
 
- Surten amb molta gana, tot i que se suposa que han berenat a l'escola. 
 
- L'agenda de menjador en paper es podria substituir per algun informe online que es pogués 
entrar a consultar cada dia. 
 
- Si als grans se'ls hi donen tovallons de paper "gratis" perquè les famílies han d'assumir els 
pitets d'un sol ús? Altres escoles els faciliten sense haver augmentant el preu del servei de 
menjador perquè ja va inclòs, com l'ús dels tovallons.  

Estaria bé que alguna persona responsable de l'empresa de Catering, vingués a l'escola a fer 
una xerrada pels pares, ni que fos un cop l'any. Crec que seria un exercici de transparència.  

 

 


