
A contestar pels nens i nenes, amb l’ajuda dels adults (si és necessari)

Cada quant et quedes al menjador?

82 respostes

QÜESTIONARI DE SATISFACCIÓ

MENJADOR
82 respostes

Publica les estadístiques

Sempre
A vegades
Abans m’hi quedava, però ara
ja no

26,8%

72%

https://docs.google.com/forms/d/1f0ABWTlyMTz1y7Fp_lzg14XsT6BnBYiTU1BwwCuetVk/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Si en vas ser usuari, per quin motiu vas deixar el menjador?

3 respostes

Situació familiar

Calitat dolenta del menjar

Perquè no ens semblava adequat que estiguessin primerament tanta estona al pati
sense fer res, en segon lloc que estiguessin barrejats infants de totes les edats havent
de portar mascareta i que no se’ls oferís un espai tancat més tranquil, per mirar contes…

Quin curs fas?

82 respostes

Quin menú fas?

82 respostes

P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è
6è

11%

11%

20,7%

8,5%

9,8%

9,8%

9,8%

12,2%

Normal
Sense carn
Especial i altres

93,9%



Què et sembla el menjar que et serveixen al menjador?

82 respostes

Què és el que més t’agrada menjar al menjador?

77 respostes

Macarrons

Pasta

Espaguetis a la carbonara

Sopa

macarrons

Les croquetes

Espaguetis

Macarrons

la crema de verdures, l'arròs/espaguetis i la carn

Molt bo.
Bo
Normal
No gaire bo
Dolent

13,4%

12,2%45,1%

25,6%



I el que menys t’agrada?

76 respostes

Hamburguesa vegetal

Peix

Verdura

Truita

amanida

Res

Mongetes

Mandonguilles de soja

les mongetes



Trobes a faltar alguna cosa de menjar?

74 respostes

No

no

vedella

Ou ferrat

Carn

Pizza

Xocolata i gelats

Kebab

Si repetir el primer plat

Et quedes amb gana?
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T'has d'esperar perquè et serveixin l'aigua?

79 respostes

Tens prou estona per dinar?

79 respostes

Gens
Una mica
Molt25,3%

49,4%

25,3%

Si
No

12,7%

87,3%



Has notat algun canvi en el menjar respecte a l'any passat?

72 respostes

En cas que sí, quin canvi has notat?

29 respostes

Menjar vegetal no gaire bo

No he notat cap canvi

Que no hi ha macarrons i les fideuas.

Ens donen el menjar que mes ens agrada

Que es posa més verdura.

La cançó. Abans no en cantàvem.

Productes vegetals que no m'agraden com les croquetes de cigró perquè mossegues

Les coses tenen més gust, hi posen sal

M'agrada més

0 20 40 60

Si

No

27 (37,5%)27 (37,5%)27 (37,5%)

45 (62,5%)45 (62,5%)45 (62,5%)



Et molesta el soroll que hi ha a dins el menjador?

80 respostes

En cas que sí, com creus que ho podríem solucionar?

42 respostes

No ho sé

Que fem silenci

Hablando flojo

Insonoritzant el menjador

Insonoritzant el menjador.

Posant-me auriculars per no sentir el xivarri dels nens.

Li molesta quan arriben “els nens grans”

No ho sé és complicat, però gairebé cada dia surto del menjador amb mal de cap.

Parlant més suau i esperant a explicar algunes coses a sortir al pati

0 10 20 30 40

No, gens

De vegades

Sí, sempre

22 (27,5%)22 (27,5%)22 (27,5%)

36 (45%)36 (45%)36 (45%)

23 (28,7%)23 (28,7%)23 (28,7%)



T’agrada el tracte amb la teva monitora?

80 respostes

Has tingut algun problema amb les monitores?

80 respostes

Molt
Bastant
Poc
Gens

30%

57,5%

No
Si

15%

85%



En cas que sí, quin i com el vas solucionar?

11 respostes

Diuen que castiguen i crident

Que quant es diu que hi ha un problema hi hagi una reacció, no sempre val dir: si si,
solucionar-ho vosaltres. Poques vegades es pot solucionar.

Parlant

Demanant perdó

ens renyen massa, no ens deixen sortir rapit del menjador

Que crida molt i molt agud i m'agafa el braç fort a vegades, a la fila, i no m'agrada

No el vaig solucionar.

Renyen moltes vegades i quan hi ha una baralla ens diuen que ho solucionem
nosaltres que som grans.

Participes en les activitats que proposen les monitores al pati?

74 respostes

Si
De vegades
No en proposen
No

20,3%

14,9%

39,2%

25,7%



Si no hi participes, per què?

23 respostes

No m'interessa

Els nens de p3 dormen

Perquè fa P3

Les monitores no proposen cap activitat

No m'agraden

Les monitores no proposen activitats

P3 dormen

P3 Dormen

Si li diem que jugui ho fa si pot



¿Quina activitat t'agradaria fer durant el pati de menjador? Jocs, esports, dibuix...

71 respostes

Jocs

Esports

Dibuix

Esport

Dibuixar

Jugar al pati

Futbol

Manualitats

Dibujos.1

Saps que existeix una bústia de suggeriments al menjador?

78 respostes

0 20 40 60

No

Sí, però no l'he fet servir
mai

Sí, l'he fet servir alguna
vegada

48 (61,5%)48 (61,5%)48 (61,5%)

23 (29,5%)23 (29,5%)23 (29,5%)

7 (9%)7 (9%)7 (9%)



Hi ha alguna cosa en concret de l'estona de menjador o del pati de menjador que

et preocupa o que t'agradaria canviar?

53 respostes

No

Res

Procupa que no puguin fer servir ganivets, que a l'hora del pati hi ha molts conflictes.
A l'hora del menjador diuen que castiguen bastant

Pasen massa temps al.pati

Que la meva taula està com apartada i tarden molt en portar-nos l'aigua. Ens arriba
quan ja estem fent el segon plat.

El soroll de dintre el menjador

La b´´ustia de suggeriments sé que existeix peró mai l'he vist i em pensava que era
mentida i tampoc sé on és.

Els crits de l'Ibrahim a l'estona de menjador.

A contestar pels pares i mares

Consulteu el menú mensualment?

81 respostes

Si
De vegades
No
No sé on trobar-lo

13,6%

82,7%



Considereu que esteu ben informats si es produeix alguna incidència amb

el/la vostre/a fill/a?

81 respostes

Esteu satisfets amb el tracte de la monitora o monitor, en general, cap al

grup del vostre/a fill/a?

81 respostes

0 10 20 30 40

Molt Satisfet

Força satisfet

Poc satisfet

Gens satisfet

No tinc informació en
aquest sentit

17 (21%)17 (21%)17 (21%)

22 (27,2%)22 (27,2%)22 (27,2%)

11 (13,6%)11 (13,6%)11 (13,6%)

3 (3,7%)3 (3,7%)3 (3,7%)

31 (38,3%)31 (38,3%)31 (38,3%)

0 10 20 30

Molt Satisfet

Força satisfet

Poc satisfet

Gens satisfet

No tinc informació en
aquest sentit

29 (35,8%)29 (35,8%)29 (35,8%)

21 (25,9%)21 (25,9%)21 (25,9%)

8 (9,9%)8 (9,9%)8 (9,9%)

3 (3,7%)3 (3,7%)3 (3,7%)

20 (24,7%)20 (24,7%)20 (24,7%)



Quina és la vostra valoració pel que fa a la gestió i resolució de conflictes?

79 respostes

El/la vostre/a fill/a us fa algun comentari recurrent o que us preocupi sobre algun

tema de menjador?

66 respostes

No

Que a vegades castiguen a tot el grup quan és un fet aïllat d'un alumne. I caldria
parlar.ho amb el grup i treballar.ho

no

Conflictos a l'hora del memjador

l'únic comentari que fa després de preguntar-li és que no li agrada el peix

si, el soroll del menjador i que no poden parlar amb les altres taules, sembla una
dictadura.

Els comentaris que fa el meu fill sembla més una dictadura que un menjador.

No. Li agrada l'estona del menjador.

0 10 20 30

Molt Satisfet

Força satisfet

Poc satisfet

Gens satisfet

No tinc informació en
aquest sentit

16 (20,3%)16 (20,3%)16 (20,3%)

17 (21,5%)17 (21,5%)17 (21,5%)

11 (13,9%)11 (13,9%)11 (13,9%)

6 (7,6%)6 (7,6%)6 (7,6%)

29 (36,7%)29 (36,7%)29 (36,7%)



Com creieu que podria millorar-se el servei?

42 respostes

el servei de menjador fa bé la seva feina

Amb mes monitotatge pendent dels nens

l'únic comentari respecte el menjar: entenent la necessitat de menjar saludable creiem
que es pot fer més atractiu pels nens més petits i els nens "poc menjadors". Per
exemple separar els elements de menjar al plat perquè els tinguin ben identificats,
buscar alternatives de cocció/presentació del peix, etc

Els monitors haurien de tenir formació pedagógica mínima

Canvian el catering

Les monitores de menjador haurien de tenir formació pedagógica

Valorem el fet que els infants de 3 anys mengin primers tot sols i que així es puguin
sentir acompanyats. També que puguin fer migdiada.

A partir del que expliquen els vostres fills i filles, quina és la vostra valoració

del servei de menjador de 0 al 10?

80 respostes

Google no ha creat ni aprovat aquest contingut. Informa d'un ús abusiu - Condicions del Servei - Política de
privadesa

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

5

10

15

20

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (1,3%)1 (1,3%)1 (1,3%) 4
(5%)

3 (3,8%)3 (3,8%)3 (3,8%)

9 (11,3%)9 (11,3%)9 (11,3%)

16 (20%)16 (20%)16 (20%)20 (25%)20 (25%)20 (25%)
14 (17,5%)14 (17,5%)14 (17,5%)

10 (12,5%)10 (12,5%)10 (12,5%)

3 (3,8%)3 (3,8%)3 (3,8%)

 Formularis

https://docs.google.com/forms/d/1f0ABWTlyMTz1y7Fp_lzg14XsT6BnBYiTU1BwwCuetVk/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



