
ESCOLA EL 
GARROFER

Gener 2021



2. Inici del curs

3. Contingut gastronòmic

4. Comunicació amb la comunitat

5.Com hem començat? 

6. Propers passos

1. El nostre objectiu

ÍNDEX





1
4

El nostre objectiu amb la revisió del servei és donar resposta a allò que és

important per a tu, ESCOLA EL GARROFER:

✓ Analitzar les qüestions més importants per a vosaltres. 

✓ Acordar solucions ràpides sobre les necessitats que hagin sorgit. 

✓ Debatre i acordar solucions de millora del servei i de la relació.

✓ Avaluar que les expectatives de servei s’estan complint

✓ Crear plans d’acció donant solució i resposta en un termini determinat. 

OBJECTIUS

✓ Seguretat

✓ Qualitat de Matèria Primera

✓ Innovació Gastronòmica

✓ Supervisió del servei.

Sabem que el més important per a tu és…

Objectiu de la 
revisió del servei
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Director

regional

Sergio Genaro

Per a les zones de Catalunya, 

Balears i Llevant

Equip del departament de 
fidelització d’Scolarest

Per a nosaltres el més important és la satisfacció de les famílies que 

formen part d’Scolarest. Per això volem oferir el millor servei per a tots.

Mercè Albroser  

Per a les zones de Catalunya, 

Balears i Llevant

Responsable 

fidelització
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19 març 2020

#Scolarestsequedaencasa 

Instagram

2 abril 2020

Mail informatiu

direccions col·legis

7 abril 2020

Compartim la Pasqua amb receptes 

de bunyols

16 abril 2020

Newsletter 

quinzenalment
23 abril 2020

Mail de Sant Jordi

11 maig 2020

Protocol de 

reobertura

postCOVID

22 maig 2020

Ensenyar és emocionar 

amb Jorge Luengo 

4 juny 2020

Jorge Luengo

esdeveniment amb famílies

20 juny 2020

Verificació protocols

COVID per Bureau Veritas

Al llarg d’aquests mesos…
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Mesures que hem pres 
en els menjadors escolars
OBJECTIU: LA SEGURETAT DE TOTS

El nostre departament de Qualitat, Seguretat i Higiene ha creat uns

protocols específics COVID-19 que han estat auditats i certificats per

Bureau Veritas.
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També hem creat una cartelleria específica per difondre uns bons

hàbits d’higiene per a tots els alumnes de la teva escola que fan

servir el menjador, així com per a l’equip de cuina i menjador que

tenim a la vostra escola.

Aquesta cartelleria pretén informar en tot moment sobre les mesures

que s’han de prendre davant de la COVID-19.

Mesures que hem pres 
en els menjadors escolars
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És el nostre Programa Didàctic que es compon d’activitats i 

tallers, orientats a la Seguretat i Prevenció contra la COVID-19 i 

adreçat als alumnes que fan servir el menjador

OBJECTIU: Traslladar de manera comprensible la información i les pautes 

necessàries per protegir-se de la Covid-19 a l’aula-menjador.

Convertirem en ELS GUARDIANS DE LA SALUT tots els alumnes que fan servir el 

menjador. Tant els equips de cuina i monitors, com els alumnes, tindran les eines

necessàries per protegir-se i protegir els altres, i faran del menjador un espai segur 

per a tots.

Mesures que hem pres 
en els menjdors escolars
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I en el vostre menjador…
Què hem fet per afrontar aquesta
nova etapa….

✓ Formació  específica sobre protocols COVID19 al personal de Scolarest

en el centre 

✓ Distància de seguretat en tota la nostra activitat tant a la cuina com al 

menjador, organitzant espais i torns 

✓ Reforç de la neteja en cada torn del menjador 

✓ Caretelleria dels protocols COVID19 adaptada a la nova situació
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Fish Revolution és la iniciativa d’Ángel León, Pescanova i Scolarest que va néixer el 

passat curs 19/20 per:

El projecte engloba diverses activitats lúdiques, receptes innovadores 

i experiènces d’aprenentatge amb l’objectiu de crear hàbits d’alimentació

saludables.

La base de totes les receptes d’Ángel León se 

centra en la matèria primera marina:

▪ Elevat valor biològic

▪ Excel·lent digestibilitat

▪ Sense gluten

▪ Sense lactosa

▪ Baixa en greixos saturats

2. Fomentar-ne el consum d’una manera atractiva i 

sostenible tant en el menjador de l’escola com a casa

1. Acostar el peix als nens
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La nostra Matèria Primera
PROVEÏDORS DE RECONEGUT PRESTIGI

Comptar amb les marques i els proveïdors líders del mercat fa que mantinguem la

nostra promesa de qualitat, tant de producte com de servei.

Comptem amb les millors referències del mercat i els més prestigiosos proveïdors, als quals auditem i

sotmetem a importants controls de qualitat i seguretat alimentària per assegurar les màximes

garanties de traçabilitat.



PROVEÏDORS LOCALS

Catalunya

Barcelona

Lleida

Girona

Tarragona

15

Eliminem
intermediaris

Garantia de 
subministrament

Millora en qualitat i 
control del producte 

(traçabilitat)

Amb finalitats socials
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PROJECTES Curs20-21

▪ Scolarest Emotion: Projecte Educatiu del Curs 20-21

▪ Stop Food Waste Program

▪ Projectes de Sostenibilitat

▪ Innovació: Fish Revolution / Fundación Prenauta

▪ Projectes Refresh

Cartelleria i

Senyalèctica
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La importància de les emocions...

Desenvolupem Scolarest Emotion des de la perspectiva 

que l’educació emocional és tan important en la formació

de la persona com l’educació acadèmica.

Amdues maneres d’adquirir coneixement són

complementàries i necessàries en el procés de 

l’aprenentatge i d’assimilació de competències.

Amb Scolarest Emotion afavorim la consciència i 

l’autonomia emocional, a més de facilitar habilitats

socials, de vida i de benestar.

En un moment tan especial com el que vivim, cal més que mai treballar tot

el potencial que tenen les emocions en l’aprenentatge.

A través del Menjador Escolar, creem un ambient idoni on experimentar amb

les EMOCIONS i descobrir el paper fonamental que duen a terme en la 

formación i desenvolupament personal dels nens i les nenes.

Projecte Educatiu
per a aquest curs
UN ANY PLE D’EMOCIONS

Descobreix més a la nostra web:

https://scolarestproyectoeducativo.es/

https://scolarestproyectoeducativo.es/
https://scolarestproyectoeducativo.es/
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Es tracta d’un programa de sensibilització que lluita contra el 

malbaratament alimentari. L’objectiu d’SFWP 2020 és conscienciar

amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. 

Aquesta campanya estarà basada en: 

Stop Food Waste Program

Estalvi de

malbararament alimentari

Cada mes triarem un dia concret perquè els equips de monitors facin una acció concreta amb la 

finalitat d’educar els nens en la cura del planeta. 

Orientarem els nostres empleats i els alumnes perquè aprenguin a contribuir a l’estavli del

malbaratament alimentari en les seves tasques diàries, tant a la cuina com en el menjador.

Considerem que la millor manera d’aconseguir aquesta conscienciació és que comprovin, de

primera mà, la quantitat de malbaratament alimentari que es genera cada dia a les escoles.

En una segona fase i després del mesurament diari, per cada quilo de malbaratament que no es

generi, donarem 1 euro a la Fundació San Vicente Ferrer a través de la Fundació Eurest.

COM HO ACONSEGUIREM?
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Fer un pas més amb el nostre Compromís 

amb la sostenibilitat reduint l’ús del paper:

✓ Publicació dels menús a la web i app

✓ Sistema de valoració de manera digital. 

Fem un gir de 180º amb Scolarest digital per estar més a prop de 

les famílies a través de la nostra web i la nostra APP. Amb

Scolarest digital podrem:

Scolarest digital

Tenir una eina de seguiment ágil i integrada 

amb tots els serveis del menjador:

✓ Registre de valoracions diàries

✓ Estadístiques i butlletins mensuals de valoració

✓ Registre d’enquestes i de comunicats

per cada curs. 

✓ Control de rebuts de l’alumne

✓ Control d’assistència

Aconseguir una comunicació més interactiva amb les famílies:

✓ Registre i control d’avisos de patologies en els alumnes

✓ Missatgeria amb el monitor del menjador

✓ Publicació de notícies importants

FUNCIONALITATS
DE LA NOVA APP
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Scolarest en Marxa

Activitats per a tota la família a les 

nostres xarxes socials. 

Després de les activitats que el nostre departament

d’Scolarest ha proposat a les nostres xarxes per fer a 

les cases i la gran acollida de l’Scolarest Summer, 

seguim amb Scolarest en Marxa on anirem penjant

activitats per fer en familia el cap de setmana. 

Activitats per a tota la família

explicades pas a pas

Vídeo tutorials amb receptes i noves tendències

gastronòmiques

scolarest_es

Compass Group España
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Com hem
començat?

P03YTD

48.264 €

53.318 €

- € 

10.000 € 

20.000 € 

30.000 € 

40.000 € 

50.000 € 

60.000 € 

P03YTD
2020 - 21

P03YTD
2019 - 20

-9,5%
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Per a la qual cosa introduïm NPS (Net Promoter Score), un sistema de 

valoració que ens permet tenir una imatge de com s’està duent a terme el 

servei, detectar els punts forts i febles i posar en marxa plans d’acció

• Crear un servei que cobreixi les expectatives dels nostres clients

• Aconseguir un servei dinàmic que estigui sempre a l’alçada de cada escola

• Emfatitzar els nostres punts forts del servei per tal de mantenir els nostres estàndards de 

qualitat

• Saber detectar a temps els punts on hem de millorar. 

• Crear noves sinergies i millores constants en el servei

NPS
MESUREM LA SATISFACCIÓ
DELS NOSTRES CLIENTS

OBJECTIUS

DETRACTORS PASSIUS PROMOTORS



255

NPS
RESULTATS ENQUESTA NPS

“ Per tots
nosaltres és molt

important que 
ens valoreu

periòdicament el 
nostre

servei, d´aquesta
forma podem
establir plans

d´acció per tal de 
millorar el vostre 

grau de 
satisfacció”. 

Valoració enquestes

Set Oct Nov Des Gen MITJANA

ESCOLA ELS GARROFERS - 9,0 10,0 - - 9,5

Total general - 9,0 10,0 - - 9,5
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PLANS D’ACCIÓ

1
Recogida de actividades del primer trimestre ( fotografías/ video)

2
Incorporar y organizar el material por grupos burbuja.

3 Enviar un video con el protocolo COVID.

4
Revisar el estado de limpieza de la cocina

Propers passos
COMPROMISOS SCOLAREST




