
INFORMACIÓ SERVEI DE MENJADOR 

CUINES TM és una empresa que té una àmplia experiència des de fa més de 27 anys en 

l’àmbit escolar, empreses i col·lectivitats, i des del inici, la voluntat de l’empresa ha estat donar 

un servei de qualitat, tant en els productes, i la seva elaboració, com en el servei. 

La nostra cuina central i seu social es troba ubicada al camí de Can Comelles, 3, 

d’Esparreguera, i compleix totes les normes higiènic -sanitàries i de seguretat que demana la 

legislació vigent.  

Els menús es planifiquen anticipadament segons els criteris establerts pel Departament de Sanitat  

i són supervisats i segellats per un dietista -nutricionista col·legiat. Amb aquest fet l'empresa 

assegura que els menús siguin adequats als usuaris, variats, equilibrats, que no es repeteixin, i 

assegurin l’alternança dels productes bàsics en l’alimentació. 

Per aquest motiu, i seguint la nostra línia de treball 

en favor de una dieta equilibrada, sana i alhora 

atractiva, elaborem diàriament els nostres menjars 

amb productes frescos i de temporada, que es reben 

cada matí.  

Aquests menús són d’estil casolà, conservant els 

sabors naturals dels aliments, prescindint totalment 

de colorants, conservants i d’altres additius. 

Com sempre, continuem oferint el menú alternatiu, per aquells alumnes que tinguin problemes 

d’al·lèrgies, intoleràncies, règims, dietes especials, creences religioses.. sempre i quan estiguin 

justificats amb el corresponent informe mèdic o el compromís de responsabilitat dels pares. 

Aquests menús especials s’elaboraran amb la màxima precaució, i, procurant, sempre que es 

pugui, que siguin el més similars possible als menús estàndard. 

Així mateix oferim als usuaris de menjador, un racó amb jocs de taula, còmics, revistes, etc. 

perquè els alumnes puguin descansar una estona abans de marxar a casa i/o incorporar-se a 

les activitats extraescolars. 

Pel curs 2020-21 seguim oferint els nostres serveis al vostre institut: 

*D’una banda obrint la cafeteria, tots els dies, de 9,00h a 11,00h, on podran trobar tot un

assortiment d’entrepans freds i calents acabats de fer, pastes de fleca i tot tipus de begudes (no

alcohòliques), així com petits entreteniments, a preus molt assequibles.

*D’altra banda oferim servei de menjador, de dilluns a divendres, de 14:30 a 15:30h.,

sempre i quant hi hagi un mínim de 10 comensals.

Els preus del menú són els següents: 6,35€ els alumnes fixes i 7,15€ pels esporàdics..  L’àpat 

inclou:1r plat, 2n plat, postres, pa i aigua i el personal 

necessari per atendre els alumnes.  

Seran considerats usuaris fixes aquells que facin ús del 

menjador, al menys durant un mes sencer i per un mínim 

de 3 dies a la setmana amb el pagament domiciliat.  

Els usuaris eventuals hauran de fer el pagament en 

efectiu. 

En qualsevol dels casos s’haurà d’avisar de l’assistència 

el dia abans per tal de poder fer la comanda diària dels 

menús. 

En cas d´interès, si us plau,  feu arribar un e-mail a cuinestm@cuinestm.com amb còpia a 
ampa@inscollbato.cat, amb el full d'inscripció.    És important especificar si es quedarà a 
dinar com a fixe o si necessitarà un servei esporàdic. Per ampliar aquesta informació podeu 
trucar a CUINES TM de 8 a 14 h al telèfon 937759132.

 En cas d’al·lèrgia o intolerància caldrà presentar certificat mèdic. 

Molt important: si durant el curs el nombre de comensals no arriba als 10 ens veurem 

obligats a donar de baixa el servei.  Es per això que els menús es cobraran per avançat 

els dies lectius als quals s’hagin inscrit els /les alumnes.  En cap cas hi haurà descompte 

per absència, no obstant, podran recollir el menú a cantina i endur-se’l. 




