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Informe tècnic relatiu a l’expedient, de la contractació del servei de Licitació 
del menjador de L’ Escola Mansuet 
 
Escola Mansuet de Collbató. 
 

Fets 
 
1. En la licitació per a la contractació del servei de Licitació del Menjador Escolar s’han 

presentat 4 empreses. 
 
2. Els criteris que s’han aplicat per valorar-les són els següents: 

- Menú equilibrat i adient als infants. 
- Productes de proximitat 
- Formació continuada del personal. 
- Espai de menjador és educatiu per la nostra escola. Ha d estar alineat amb els objectius 

educatius establerts en el projecte: PEC 
 
3. La puntuació tècnica que han obtingut les empreses és la següent: 
 

 
Menú equilibrat i 
adient als infants. 
fins a 40 punts 

Productes de 
proximitat 
fins a 40 punts 

Formació 
coninuada 
fins a 40 punts 

Espai educatiu 
(PEC) 

 
TOTAL 

TENO 1 4 0 5 10 
CAT SCHOOL 5 3 5 4 17 
INSIGNE 3 3 0 2  8 
ARCASA 5 4 5 5 19 
 
 
Proximitat: 
 

• Insigne indica fruita i verdura de proximitat . 

• Teno indica fruita ,verdura i carn i aviram, però no peix. 

• Arcasa indica fruita ,verdura i carn i aviram, però no peix 

• Cat School indica fruita, verdura i aviram i arròs de proximitat. 
 
 

Menú equilibrat i adient pels infants: 
 

• Cat school ofereix 5 productes ecològics a la setmana, que corresponent als hàbits 
alimenticis de les famílies de la nostra escola 

• Teno és un menú equilibrat i amb productes de qualitat, però no s adapta al perfil 
alimentari de les famílies de l escola.presenta combinacions que són difícils 
acceptació per a la majoria d usuaris. 

• Insigne presenta poca varietat en els productes i en la seva elaboració.  Estructura 
els menús segons els dies de la setmana 

• Arcasa s adapta als perfils alimentaris de les famílies de l escola. 
 
Formació continuada 
 

• Insigne , en els 10 fulls no hem trobat la redacció dels cursos de formació per als 
monitors i monitores. El pla de formació continuada en el lleure ni en l àmbit alimentari 
educatiu. 
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• Arcasa i Cat School  tenen un Pla de formació continuada. 

• Arcasa té en compte les necessitats de formació segons el grup que es tingui. 

• Teno no presenta cap Pla de formació. 
 

Espai Educatiu 
 

• Teno té en compte la planificació de les activitats interlectives i accepta que és un espai 
educatiu alineat amb el projecte educatiu de l escola. 

• Cat  School presenta propostes bones com la ratio, però no especifica quines activitats 
educatives implementaran per seguir el PEC de l escola. 

• Insigne treballa hàbits, valors i normes. Però no aporta cap planificació d activitats 
educatives en els horaris. 

• Arcasa té en compte tots els agents educatius. Planificació de les activitats educatives. 
Personalitzen les activitats educatives en relació al projecte educatiu i s adapten a la 
filosofia del centre. 

 
 
MILLORES TÊCNIQUES ( 20 punts) 
 

• Cat School:  dinars especials de celebracions de festes tradicionals i jornades 
gastronòmiques trimestralment i xocolatada gratuïta per carnestoltes i festa fi de curs 
amb jocs al pati. Animació mensual amb una mascota a infantil. En tot moment tenen 
en compte la protecció del medi ambient 
 
18 punts + 17 = 35  
 

• Teno: un menú mensual amb propostes de sopars i consells nutricionals, xerrades d 
alimentació a les famílies amb servei gratuït d acollida. Dietista a disposició de les 
famílies. Portal web. Menú especial per festes tradicionals . En tot moment parla de la 
protecció del medi ambient. 
 
18 punts + 10 = 28 
 

• Arcasa:  jornada gastronòmica trimestrals amb menús de diferents països, i temàtiques. 
El menú inclou proposta de sopar per a les famílies i receptes saludables  Dietista a 
disposició de les famílies. Portal web. Xerrades nutricionals. 
 
14 punts + 19 = 33 
 
 

• Insigne: proposta de sopars als menús. Reciclatge de l’ oli. 
8 punts + 8 =   16  

            
 Collbató a 12 de juny de 2017   

 
La presidenta 
 
Anna Pèrez 
 
 


