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La Mesa de Contractació va rebre un total de 12 propostes de diferents empreses: 7
i tria, Aliment Art, Core, Diverjoc, Eurest, Hostesa, Roca González, Saned, Sehrs Food,
Teno, Valors i Ziga-zaga.
Per tal de fer la valoració, es van tenir en compte els següents aspectes:
•
•
•
•
•
•
•

Equilibri nutricional i qualitat dels menús (0 – 15 punts)
Gestió diària del servei (0 - 4 punts)
Pla de comunicació amb les famílies (0-3 punts)
Pla de formació (0 – 3 punts)
Proposta metodològica (0 – 5 punts)
Proposta d’activitats (0 – 5 punts)
Millores (0 – 5 punts)

La Mesa de Contractació, valorant els diferents aspectes de les propostes
presentades, vam decidir atorgar les següents puntuacions a les empreses:
7 i tria
AlimentArt
Core
Diverjoc
Eurest
Hostesa
Roca González
Saned
Sehrs Food
Teno
Valors
Ziga-zaga

36 punts
32 punts
24 punts
29 punts
27 punts
31 punts
27 punts
23 punts
26 punts
27 punts
29 punts
26 punts

Un cop analitzades les propostes presentades, i recollida la puntuació es va veure
que 3 empreses destacaven per damunt les altres: 7 i tria, AlimentArt i Hostesa, amb
una puntuació superior a 30 punts sobre 40.
En aquest informe ens referirem, a la comparació entre aquestes tres propostes més
destacades.

a) Equilibri nutricional i qualitat dels menús.
L’empresa 7 i tria fa una proposta de menús variada, amb alt component ecològic i
producte de proximitat, complementada amb suggeriment de sopars equilibrats
amb el dinar. Ha estat molt ben valorada la seva preocupació per la sostenibilitat, la
cura en l’atenció de l’alumnat amb necessitats alimentàries especials i l’adaptació
dels menús a la diversitat de l'alumnat (al·lèrgies i intoleràncies)
Aliment Art dona molta importància a l’equilibri de nutrients i fa una bona i molt
atractiva proposta de menús, amb èmfasi en l'alimentació mediterrània, amb
abundant presència de fruites i verdures de temporada, destacant un 80% de
productes de proximitat. El producte ecològic representa un 25%, la qual cosa s’ha
considerat força baix en relació a altres propostes..
Hostesa planteja una cuina amb productes de temporada i amb una alta presència
de productes de proximitat i KM 0, avalats per un catàleg de proveïdors de productes
de qualitat, posa molt èmfasi en aquest fet. En relació amb la confecció dels menús,
les propostes fetes són deficients. En alguns casos, presenten contradiccions amb
les recomanacions per a l’elaboració de menús escolars fetes per la Generalitat, per
exemple: la repetició d’estructures del menú en determinats dies de la setmana
(divendres peix i dijous pollastre), amb una proposta de menús poc variada. A més,
les propostes de sopar son genèriques.
b) Gestió diària del servei.
7 i tria ofereix facilitats en el pagament i una gestió acurada del servei que podria
realitzar a l’escola, amb l’utilització de dispositius mòbils que facilita la gestió en
línia. A més. de les facilitats en el pagament del servei, a aquelles famílies que en
determinades situacions, no puguin fer front a les despeses del menjador. Ben
valorada el protocol de la gestió de les absències del personal. No esmenta el retorn
en cas d’absència o no utilització del servei.
Aliment Art retorna el 100% de l’import del dinar, cas que s’avisi amb el temps
suficient. També inclou moltes facilitats en el pagament. Tot i això, la gestió del
servei pel que fa als alumnes esporàdics, sembla poc flexible i molt limitada en el
temps. En relació a la gestió de substitucions del personal per incidència o baixa de
menys de 3 dies, no queda explícit la garantia de substitució immediata, la qual cosa
pot afectar el funcionament del servei.
L’empresa Hostesa ofereix un sistema prou organitzat sobre el paper per dur a
terme la gestió diària i també esmenta la devolució del 100% en cas d’absència de
l’alumnat, sempre degudament justificada en temps i forma.
c) Pla de comunicació amb les famílies.
L’empresa 7 i tria presenta un pla força complet, amb diferents aplicacions
informàtiques i previsió de reunions presencials.

En aquest aspecte, Aliment Art no presenta un pla de comunicació massa exhaustiu,
només limitat a reunions inicials i informes.
Hostesa presenta un pla de comunicació molt complet, tant en la seva modalitat on
line com off line o presencial.
d) Pla de formació.
En aquest punt, algunes de les propostes presentades per les empreses es correspon
a la formació obligatòria, per tal de garantir la seguretat alimentària (formació en
manipulació d’aliments) i la seguretat dels seus treballadors (riscos laborals).
Valorem molt positivament les propostes de formació especialitzada de l’equip de
monitoratge i cuina.
7 i tria inclou una formació compartida per a tot l’equip en educació emocional,
intel·ligències múltiples, mindfulness, i d’altres aspectes que van més enllà de la
formació habitual.
AlimentArt proposa una formació molt completa, amb temes de convivència,
mediació, assetjament escolar, i d’altres temes més vinculats a la cuina i alimentació.
Se’n va fer una molt bona valoració.
Hostesa presenta, també un Pla de formació molt complet, en tres nivells. També es
va fer una bona valoració.
e) Proposta metodològica
7 i tria fa una proposta metodològica molt completa, que intenta que l’espai de
Menjador sigui més humà, acollidor i els infants s’hi sentin com a casa. La proposta
està molt desenvolupada, i se’n fa una bona valoració. Destaca molt positivament la
proposta del projecte servim-nos com a casa.
AlimentArt presenta una proposta centrada en l’autonomia , l’alimentació saludable
i la convivència, molt completa i adient al Projecte Educatiu de l’escola.
Hostesa proposa un plantejament més basat en el treball d’hàbits d’alimentació i
convivència.
f) Proposta d’activitats.
La proposta d’activitats de 7 i tria va íntimament lligada al plantejament pedagògic
proposat; ofereix activitats lligades al fet que els nens i nenes se sentin com a casa i
facin d’aquest espai un lloc acollidor i personalitzat.
AlimentArt proposa activitats més tradicionals, lligades amb esports, jocs o música.
Per últim, Hostesa presenta un programa força tradicional, amb jocs, esports i altre
tipus d’activitats molt variades i amb presència de la Llengua anglesa al Menjador.

g) Millores.
7 i tria apunta la insonorització del Menjador com a millora més rellevant, a banda
d’altres aspectes més secundaris (gots per servir el iogurt a granel, estris per a
servir-se autònomament i fonts d’igua osmotitzada).
AlimentArt fa una proposta de millora integral del menjador, en decoració, mobiliari
i tractament acústic. Va estar molt ben valorada.
Les millores addicionals d’Hostesa son molt nombroses, però inclouen aspectes ja
valorats en altres apartats i no aporten grans inversions. No se’n fa tan bona
valoració.
Com a conclusió, l’empresa més ben valorada globalment pel què fa als criteris
esmentats, és 7 i tria, amb una puntuació de 36 punts.
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