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Servei d’alimentació i monitoratge de temps de 
migdia de l’Escola Eduard Marquina de 

Barcelona. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LES PUNTUACIONS.  
 
Equilibri nutricional i qualitat dels menús  
 
Menús genèrics i de dietes especifiques on es valorarà gramatge i tipologia de 
productes (6 punts)  
Les puntuacions més altes s’han atorgat a les tres empreses ja que s’ha considerat 
que tenen una varietat i una especificació ben detallada. 
 
Previsió del tipus de cocció i periodicitat dels diferents aliments (4 punts)  
Les tres empreses han obtingut màxima puntuació en relació a la seva justificació, 
informació i percentatge en relació als tipus de cocció i periodicitat dels aliments, 
evitant al màxim els fregits.  
 
Menús per a festes i tradicions populars i per a sortides (6 punts)  
Les tres empreses han presentat menús per a festes escolars i populars, així com a 
les adequacions als pícnics.  
 
Identificació de la procedència i traçabilitat dels productes (6 punts)  
Les tres empreses han obtingut màxima puntuació en justificar i informar clarament en 
aquest punt.  
 
Incorporació de productes de cultiu ecològic i de proximitat  (6 punts)  
Les tres empreses obtenen la màxima puntuació ja que mostren molts productes 
adequats a les expectatives del centre en relació a aquest àmbit. 
 
 
Distribució de productes frescos i congelats en els menús (6 punts)  
Les puntuacions més altes són per a les tres empreses ja que utilitzen en la majoria de 
les seves possibilitats el producte fresc i redueixen al màxim la utilització de productes 
congelats.  
 
Neteja (2 punts)  
Les tres empreses obtenen la màxima puntuació ja que es comprometen a realitzar 
una neteja a fons dels diferents espais, periòdicament durant el curs. 
 
 
Millores (9 punts)  
Servei d’àpats, S.L. obté 9 punts ja que ofereix diferents aspectes de millora, dels qual 
destaquen els següents, d’acord amb les necessitats reals del centre: 
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- Millora en les instal·lacions   
- Millora en electrodomèstics. 
- Millora estris menjador escola 
- Servei directe d’atenció nutricional a les famílies 
- Possibilitat que les famílies puguin dinar a l’escola 
- Autonomia de la cuinera per fer comandes directament 
- Telèfon mòbil propi per a la cuinera per no interferir amb les trucades i 

funcionament de l’escola. 
- Ampliació de la neteja a fons, amb un mínim de 3 cops a l’any 
- Xocolatada 
 
 

Catasa Facility Services, S.L. obté 4 punts ja que ofereix entre diferents aspectes de 
millora, dels qual destaquen els següents, d’acord amb les necessitats reals del centre: 
 

- Aigua embotellada 
- 1 Beca menjador  
- Famílies nombroses sense dret a beques, tercer fill 50% 
- Participació festival de final de curs 
- Xocolatada  

 
Futur Just EI, S.L. obté 2 punts ja que ofereix entre diferents aspectes de millora, dels 
qual destaquen els següents, d’acord amb les necessitats reals del centre: 
 

 
- 450 Beques Sopar en menjar preparat a les seves botigues. 
- Tallers i Xerrades d’alimentació saludable. 

 

 


