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EMPRESA  CIF Pla de 

comunicació 

amb les 

famílies 

3 punts 

Pla de 

Formació  

4 punts 

 

Plantejament 

pedagògic 

8 punts 

Metodologia 

10 punts 

Programa 

d'activitats. 

10 punts 

Criteris 

d'avaluació 

2 punts 

Proposta 

de millores 

addicionals 

10 punts 

Observacions  

AUSOLAN 

33 

B62505105 3 3 5 6 7 2 7 La coordinadora assistirà a les reunions de cicle per fer 

una valoració i propostes de millora al menjador. 

FUNDACIÓ 

PERE TARRES 

41 

R4800395E 3 4 8 6 9 2 9 Formació als monitors sobre NNEE.  Són empresa 

d’educació en lleure. Fan valoració amb els nens al 

finalitzar el dia de com ha anat el menjador. Proposta 

assequible i realista en general. L’avaluació està força 

concretada i és coherent. 

SERUNION 

35 

A59376574 1 1 6 9 9 1 8 No hi persona física. Pagament online i plataformes. 

Formació bàsica. Metodologia a partir de centres 

d’interès, lligues esportives...Activitats en anglès 
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EUREST 

43 

 

b-58062027 3 3 7 9 9 2 10 Plantejament pedagògic molt elaborat, però potser poc 

realista. Activitats en anglès però no concreta. Millores 

addicionals força interessants sobretot en quant a ràtios i 

cobertura de baixes des del primer dia. Bona avaluació: 

realitzen reunions a l’octubre amb les famílies, informes 

trimestrals, assemblea d’alumnes, memòria anual... 

DIVERJOC 

34 

 

G62051586 3 3 7 7 8 1 5 Conferències i xerrades. Adaptació objectius del centre i 

atenció a la diversitat. Els nens poden triar activitats. 

Propostes en anglès. Força irrealista en quant a avaluació. 

FUTUR 

34 

B64061211 2 3 7 7 6 2 7 Bústia o mail per suggeriments. Informe trimestral dels 

suggeriments. Dinar amb els nens prèvia reserva. Reunió 

setmanal equip de monitors.  NNEE. Formació segons 

necessitat de cada centre. Diferencia molt bé les activitats 

(lleure, guiades, col·lectives, individuals…). Asseguren 

monitors amb anglès. Els nens poden triar les activitats a 
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fer. 

ENDERMAR 

32 

 

B60936549 1 2 7 8 6 2 6 El pla de comunicació és poc explícit, al igual que el pla de 

formació, no té en compte aspectes com el joc, la 

diversitat...Concreta bastant per nivells la metodologia a 

seguir. S’ajusta força a la idea de menjador que té l’escola 

(hàbits i lleure), Punt positiu pel que fa a la metodologia 

és que són poc ambiciosos i s’adapten a les necessitats 

dels infants. Ofereixen una maleta per treballar dos cops 

al mes en anglès. 

NDAVANT 

29 

B-60579240 2 2 6 6 5 1 7 P3 agenda seguiment. No formació NNEE ni jocs. Si 

potencia el menjador en anglès. Plantejament pedagògic 

basat en el espai educatiu-lúdic i descans. Vinculats a 

l’escola (projecte segons la Unesco i treball d’un valor per 

trimestre) 

SODEXO A-08427296 3 3 6 7 6 0 0 Plantejament global bo, però poc concret. possibilitat de 

barreja de grups però no explica com. Activitats poc 
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25 realistes. No hi ha apartat dels criteris d’avaluació. 

AMETLLER 

ORIGEN 8 

 

B-62852884 1 1 

 

3 0 3 0 0 App, molt ben explicat el seguiment d’incidències 

ALIMENT ART 

34 

b-58703240 2 4 5 5 8 2 8 Rati específica. Monitors en pràctiques. Formació 

conflictes, joc, NNEE. Cura de l’hort escolar (E.i. i C.I.). 

plantejament pedagògic basat en hàbits no en d’altres 

aspectes també importants. Activitats en anglès. Setmana 

ben estructurada. Pel que fa a l’avaluació són força 

sensats. 
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NDICADOR CRITERI PUNTUACIÓ 

 

Pla de comunicació 
 

Pla de comunicació amb les famílies 
Es valorarà la eficàcia del pla, l’ajustament a les necessitats de les famílies, la 

innovació i les millores respecte dels requisits del Plec P Tècniques. 
màxim  3 punts 

 
Pla de Formació 

 

Pla de Formació 

Es valorarà la formació adreçada al personal d’atenció directa a l’alumnat, del 

personal de cuina i l’existència d’un ‘Pla de Formació continuada. Es valorarà 

l’adequació del Pla de Formació a les necessitats del centre, i el possible 

impacte  en la millora del funcionament del menjador escolar. 

màxim  4 punts 

 
Pla Pedagògic 
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Plantejament pedagògic 

Es valorarà assignant la major puntuació possible, la proposta que englobi un 

plantejament pedagògic coherent amb els principis general i objectiu de 

l'Educació infantil i Primària i tingui en compte l'atenció a la diversitat. Amb 

uns objectius clarament definits, específics, mesurables i factibles 

màxim  8 punts 

Metodologia 

Es valorarà assignant la major puntuació possible, la proposta que englobi una 

metodologia adequada que permeti assolir els continguts educatius recollits al 

plantejament pedagògic. Entenem com a metodologia l'element que fa 

d’intermediari entre allò que es pretén aconseguir, els continguts educatius i 

les activitats concretes. És la forma de treballar les activitat, mitjançant eines i 

tècniques 

màxim  10 punts 

Programa d'activitats. 

Es valorarà assignant la major puntuació possible, la proposta que englobi un 

programa d'activitats en consonància amb el plantejament pedagògic i la 

metodologia. Entenem per activitats les accions que porta a terme l'alumne 

per assolir els objectius determinats al plantejament pedagògic. Es valorarà 

també activitats lúdiques en les que la llengua vehicular sigui l'anglesa. Son els 

elements on es concreta la pràctica educacional 

màxim  10 punts 

Criteris d'avaluació 
Es valorarà assignant la major puntuació possible, la proposta que millor 

concreti com es durà a terme l'avaluació 
màxim  2 punts 

 
Proposta de millores addicionals 

Proposta de millores addicionals Es valoraran les millores addicionals que es presentin, especialment les que 

siguin més coherents amb les característiques i peculiaritats del centre i del 

màxim  10 punts 
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seu Projecte Educatiu. 

 

 

 


