
MARES i PARES COMENSALS

Durant els mesos de novembre, desembre de 2022 i gener 
de 2023, el grup d’alimentació de l'AMPA C.P Cervantes, a 
través del programa Mares i Pares Comensals, ha comptat 
amb la participació de 10 mares i pares que han pogut provar 
el menú i donar testimoni de l’organització, tant del comedor, 
com de les activitats que s’ofereixen entre les hores lectives.

Els resultats generals són molt positius i la impressió dels 
comensals molt satisfactòria tal com reflecteixen els resultats 
de l’enquesta, on els participants han valorat amb una 
puntuació de 9,1 sobre 10 l’experiència.

Vegem a continuació els punts més destacats de l’enquesta 
que els comensals ompliren després de l'assistència i 
participació en l’activitat:

1- Hàbits d’higiène i ambient:

Tant la higiene del menjador com les mesures d´higiene dels 
estudiants es valora de manera molt apropiada en el 90% 
dels casos.
La nota negativa més destacable és el nivell de soroll tan 
elevat al menjador com apreciem a la gràfica següent:



2- Menú:

Les respostes de l’enquesta podem extraure que els 
pares/mares comensals estan d’acord o molt d’acord - en 
un 80-90%- en què la presentació de la safata és 
agradable, el menú és equilibrat quant a proporció en els 
grups d’aliment i el menjar arriba calent a taula.
L’aigua té bon sabor, i el pa és de bona qualitat. L’amanida 
està bona (ingredients i amaniment) i en quantitat 
adequada com entrant, el menjar està bo (punt de sal, 
punt de cocció, oliós, textura, tendresa...) i la fruita és 
adequada (punt de maduració, calibre, quantitat).

Per altra banda, els resultats de l’enquesta esclareixen 
que els dies en què s'han degustat els menús no hi 
troben presència d’aliments processats ni presència 
de fritura, però, en canvi, si s’aprecia la presència de 
productes frescos i de temporada en la gran majoria 
dels casos.
A més, les racions no són excessives pel que no es 
genera sobrant, i els alumnes que s’acaben tot poden 
repetir. A més els aliments s’adapten als xiquets més 
menuts (tallar, pelar, xafar, desmenugar...).



3- Organització:

El resultat de l’enquesta reflexa positivament - 80-90%- 
que hi ha una bona divisió d’espais al menjador (aula 2 
anys i infantil, menjador xicotet, menjador gran), el 
funcionament és correcte a l'hora d’entrar, agafar el menjar 
i seure a taula i el temps emprat per a menjar és suficient, 
tenint temps per a mastegar i xarrar.

Com a detall a tindre en compte destacaríem el dubte 
entre els participants en si el nombre de monitors per 
xiquets és suficient com mostra l'opinió en desacord d’un 
20% dels participants.

Per altra banda, l’enquesta reflecteix un buit informatiu 
respecte al reciclatge en l’espai del menjador (al 
menjador, a la cuina i als patis).



4 - Monitors/es i  activitats:

El resultat general és puntuat de manera molt favorable - 
80-100%- on es considera que el tracte dels xiquets i xiquetes 
cap a les monitores,  cuineres i viceversa, és amable i 
respectuós. 

Durant les activitats entre les hores lectives es percep 
positivament un ambient adequat de convivència i de 
respecte encara que  els participants mostren certa   
desinformació sobre el contingut de les activitats oferides 
als alumnes.

Conclusions

Valorem la participació en el programa Mares i Pares 
Comensals de manera molt constructiva i per això 
seguirem apostant per la continuïtat d’aquesta 
experiència que ens ajuda a obrir les portes i apropar el 
servici de menjador del centre a les famílies.

Recollim els dubtes, crítiques i reflexions dels 
participants amb l’objectiu, de seguir millorant el servici 
del menjador. Us animen a participar i conéixer com 
mengen cada dia els alumnes.
L’alimentació de les nostres filles i fills és tasca de 
tots.
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