ANNEX 5. CONTROL DE QUALITAT MENSUAL

Escola:
EBM ...................................
Empresa:
Servei de menjador realitzat al mes de

de 20**.

Avaluar de l’1 (min) al 5 (màx.) els següents conceptes:
L’elaboració / presentació dels aliments..............................................................
La qualitat dels queviures ....................................................................................
La relació gramatge / alumne ..............................................................................
La comunicació entre la figura del coordinador/supervisor empresa i centre.....
La resolució d’incidències i la reposició d’aixovar i maquinària ..........................

Tipologia d’obligat compliment (marcar una X a SI o NO)
SI

NO

Verdura fresca ...........................................................................
Peix: lluç, rap i bacallà (tots tres i cap d’altre) ...........................
Pa del dia ....................................................................................
Oli d’oliva verge extra ................................................................
Mitja amanida ............................................................................
Es respecta l’horari establert .....................................................
S’han produït baixes ...................................................................
La cobertura de les baixes s’ha fet :
1.- El mateix dia 2.- El dia següent 3.- Al cap de 2 dies 4.- No s’ha cobert
El servei durant les baixes s’ha realitzat correctament
He comprovat l’acompliment de l’oferta pel que fa als productes procedents d’agricultura ecològica mitjançant
revisió periòdica dels albarans i/o factures i inspecció visual del magatzem, com a mínim una vegada al mes (a
efectes de que quedi documentat en l’expedient de contractació adjunto copia d’albarans recollits al llarg del
mes, que contenen tots els productes següents: tomàquet sofregit, pasta, pa, pollastre, vedella i llet)
Per tal que l’IMEB comprovi l’acompliment de l’oferta pel que fa als productes de proximitat, annexo a més
còpia d’un mínim de cinc albarans i/o factures recollits al llarg del mes que inclouen TOTS els productes
següents: cebes, carabassa, pastanaga, tomàquet, mongeta tendra, enciam, patates, arròs, cigrons, llenties,
taronja, poma, pera i plàtan.
OBSERVACIONS
Observacions per part del Centre/Dependència (OBLIGATORI si hi ha puntuacions de 3 o menys, o algun NO
a la tipologia d’obligat compliment, o si hi ha altres incidències a destacar)
Segell del Centre

Nom i signatura de la Direcció

El document original ha estat signat electrònicament per:
Teresa Salvado Aparicio el dia 07/03/2019 a les 12:49, que informa.

