Memòria econòmica explicativa de la determinació del preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador de l’Institut Ferran Tallada
El Departament d'Educació fixa mitjançant Resolució el preu màxim de la prestació del servei
escolar de menjador dels centres educatius de titularitat per al curs 2021-2022 en 6,33 € per
menú
Aquest preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més de l’àpat,
l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de la prestació del servei de menjador i els
períodes de temps anteriors i posteriors, des que acaben les classes del matí fins que
comencen les de la tarda amb una durada màxima de dues hores i mitja en total.
En aquesta memòria s’analitzen els costos del menjador escolar. El càlcul parteix de la
memòria econòmica de la pròpia Resolució i recull els costos fixats en el conveni col·lectiu
vigent del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per a l’any 2019.
En aquest càlcul també s’han incorporat aquelles especifitats pròpies del centre que son
necessàries per a la prestació del servei d’acord amb el projecte educatiu de centre

Paràmetres
Hores diàries d’atenció a alumnes per monitors:
2,5 (durada espai interlectiu del migdia)
Ràtios de monitors:
Infantil: 1 monitor per cada 15 alumnes
Primària: 1 monitor per cada 25 alumnes
Personal cuina, dedicació diària:
Cuiner: 5 h fins a 35 alumnes, 1 h més fins a 50 i jornada completa a partir de 51
Ajudant: 2 h per cada 25 alumnes, començant a 66
Contracte del personal de cuina i monitoratge:
Contracte fixe discontinu, 11,67 pagues
Estructura empresarial:
1 director/a i un administratiu/va poden gestionar 10 menjadors d’aquest volum, si el menjador
és de uns 220 alumnes en pot gestionar 5 i si és de 330 alumne en pot gestionar 3.
Taxa d’absentisme:

5%

Benefici comercial:

0,1237 €/menú

Gestió bancària facturació:

5,30 € per alumne

Matèria primera alimentària:

1,5881 €/menú

Manteniment i reposició estris:

0,1650 €/menú

Vestuari:

119 €/any per persona (cuiners i ajudants de cuina)

Prevenció de riscos:

72,18 €/any per persona (cuina i monitoratge)
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Subministraments no alimentaris:

0,1237 €/menú

Fonts d’informació:
Nòmines
Conveni sector del lleure. Taules salarials 2019
Absentisme:
Informe PIMEC “Absentisme laboral en temps de crisi” (dades de 2010)
Barómetro de absentismo Ayming 2015 (dades de 2015)
V informe ADECCO sobre absentismo (dades de 2015)
Marge empresarial, benefici comercial, manteniment i reposició, vestuari, prevenció de riscos
Informe ACELLEC tramès al Departament d’Ensenyament el 28-3-2017
Matèria primera alimentària, subministraments no alimentaris
Enquesta

La directora del centre
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