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COMISSIÓ DE MENJADOR  (JUNTA 2016 / 2018) 
 

 

La comissió de menjador de l’actual AMPA, ha fet un seguiment de la gestió del 
menjador *1 (cuina i monitoratge), combinant diverses perspectives d’actuació: 

• Seguretat alimentària i higiene a la manipulació dels aliments 

• Nutrició 

• Estudis organolèptics (Que produeix un efecte o impressió al tacte, al gust o a 
l'olfacte) per determinar quins plats agraden i quins no.  

• Educació alimentària: impuls d’iniciatives i tallers pels alumnes que fomentin 
menjar de manera equilibrada i els apropi al coneixement dels aliments. 

 
 

*1 IMPORTANT: Són dues les empreses que se n’ocupen de la gestió del menjador, i el 
lleure de migdia. SERHS Food, és qui porta els aliments, i cuina a l’escola. Un cop el 
menjar està preparat als gastrònoms,  l’empresa Àbac és qui la serveix, i fa de suport 
als nens tant dins com fora del menjador, fent d’educadors de migdia.  

 
 

En cada una de les REVISIONS DEL MENJADOR que s’han efectuat, s’ha realitzat els 
prerequisits que integren l‘APPCC (Anàlisi de Perills i punts Crítics de control: 

1. Pla de control de l'aigua  

2. Pla de neteja i desinfecció   

3. Pla de control de plagues i altres animals indesitjables 

4. Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària  

5. Pla de control de proveïdors 

6. Pla de traçabilitat   

7. Pla de control de temperatures  

8. Pla de manteniment d'instal·lacions i equipaments  

9. Pla de control dels al·lèrgens  

10. Pla de control de subproductes 

 
 

  

mailto:ampacic@gmail.com
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/els_autocontrols_als_establiments_alimentaris_els_prerequisits/documents/arxius/alimprereq1.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/els_autocontrols_als_establiments_alimentaris_els_prerequisits/documents/arxius/alimprereq2.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/els_autocontrols_als_establiments_alimentaris_els_prerequisits/documents/arxius/alimprereq3.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/els_autocontrols_als_establiments_alimentaris_els_prerequisits/documents/arxius/alimprereq4.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/els_autocontrols_als_establiments_alimentaris_els_prerequisits/documents/arxius/alimprereq5.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/els_autocontrols_als_establiments_alimentaris_els_prerequisits/documents/arxius/alimprereq6.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/els_autocontrols_als_establiments_alimentaris_els_prerequisits/documents/arxius/salimtemper.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/els_autocontrols_als_establiments_alimentaris_els_prerequisits/documents/arxius/salimantenim.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/els_autocontrols_als_establiments_alimentaris_els_prerequisits/documents/arxius/salimallerg.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/empreses_i_professionals_de_lambit_alimentari/els_autocontrols_als_establiments_alimentaris_els_prerequisits/documents/arxius/salimsubprod.pdf


 
 

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Immaculada Concepció 
València, 252 
08007 Barcelona 
ampacic@gmail.com 

CIF G5896000           1 
 

MILLORES ACONSEGUIDES!! 

✓ Introducció de nous plats de verdures.  

✓ La introducció del pa integral un dia a la setmana. 

✓ En relació al pícnic quan es fan sortides, constarà d’un entrepà més croquetes 
(núm. de croquetes en funció de l’edat), aigua i una peça de fruita. 

✓ En l’etapa infantil, canvi del panet de llet industrial, per pa de Viena fet a la seva 
fleca. 

✓ S’intenta fomentar una mica més el producte ecològic. (En procés) 

✓ Coneixement de les varietats de peix que se'ls dóna, i de millor qualitat. 

✓ Oferiment de bufet d’amanides per permetre una guarnició més 
personalitzada.  

✓ *2 Menú de dia de contingències per manca de subministrament. S’ha 
determinat un menú per cobrir aquesta situació, així com un procediment de 
gestió i comunicació d’aquestes situacions a les famílies. 

✓ Més presència de llegums amb la intenció d’oferir una alimentació més 
nutricional i variada, i suprimir un dia de carn vermella la setmana. La 
presentació dels llegums es realitza en formats variats: salsitxes, 
hamburgueses, mandonguilles... 

✓ A l’època primavera-estiu, el gelat es donarà de forma quinzenal, i no 
setmanal, ja que nutricionalment no és recomanable.  

✓ S’ha fet la verificació de l’oli d’oliva per cuinar i d’oli alt oleic pels fregits. 

✓ Xerrades per a les famílies de temes alimentaris. 
 

 
*2 Aquest menú, està ja pensat i preparat per a quan a l’escola, si hi ha alguna 
incidència (amb el sistema elèctric, proveïdors...) i  no es pot cuinar. 

 
 

PROPOSTES EN GESTIÓ: 

• Higiene: (posar una font per rentar-se les mans abans d’entrar al menjador). 

• Insonorització del menjador 
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