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Un món ple d’opcions!
Projecte Espai Migdia
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Amb 4 divisions de negoci que es complementen i que cadascuna d’elles
aporta sinergies operatives a la resta.

SERHS 
Tourism

Nosaltres
Grup SERHS

A Grup Serhs ens especialitzem en productes i serveis per el sector de l’hostaleria, la restauració

i les col·lectivitats.

SERHS 

Distribució

SERHS 

Serveis

SERHS 

Hotels i 
Tourism

SERHS 

Food
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Facturació anual                    55.000.000 €

Treballadors compromesos.

Som una gran corporació amb seu central a Catalunya 
(Maresme)

Nosaltres
SERHS Food

Àpats servits diàriament 42.000

Treballadors compromesos 1.500

Centres 200

Empleats al territori nacional 2.550
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Oferim un servei integral en l’àmbit de l’alimentació basat en:

Nosaltres
SERHS FOOD

Serhs Food, la divisió des d’on treballem amb vosaltres.

Característiques:

Producció i venda de 
productes alimentaris de 
cinquena gamma i fleca

Activitat de gestió de 
restauració a 
col·lectivitats i 
institucions

Serveis de 
càtering per a 
esdeveniments1 2 3

Alts estàndards 
de qualitat

Flexibilitat

Capacitat 
innovadora

en infraestructures, 
gestió i processos 

productius
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Gestionem més de 200 centres a diferents col·lectius:

Nosaltres
Serhs Food
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Continuar millorant per oferir béns i serveis a
través d’una gestió acurada, amb un “know
how” propi, cercant la participació activa i el
treball en equip, procurant la creació de
prosperitat i la generació de benestar per a
totes les persones vinculades al grup.

VISIÓ
Ser un referent en el nostre sector en
l’àmbit europeu com a empresa catalana
que actua sobre principis humans i amb
criteris de qualitat, servei i eficàcia.

MISSIÓ

VALORS

Tenim clar cap a on ens dirigim 
i com ho volem fer!

La diversificació i especialització en diversos camps.
El nostre origen com a cooperativa des de 1975.
El vessant humà tant intern com extern. 

Les persones són el nostre principal actiu. 
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L’objectiu és conciliar el creixement econòmic i la competitivitat amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient.

Hem desenvolupat accions tant internes com externes que responen a la preocupació per ser una empresa responsable.

Aquestes accions les treballem dins del Pla de Responsabilitat Social Corporativa el qual s’estructura en dues parts:

Pla de Responsabilitat Social Corporativa

Som una empresa 
responsable

Pla Integral de 
desenvolupament 
de Recursos Humans

Pla de Gestió 
Transversal
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Treballem aspectes que permeten als nostres col·laboradors sentir-se motivats, i alhora
s’identifiquin amb la seva empresa.

Som una empresa 
responsable

Pla Integral de desenvolupament de Recursos Humans

Programa d’Ajuts Familiars.

Festa de la Família SERHS.

Participació accionarial.

Benvingut Nadó.

Beques a les famílies:

✓ Programa llar d’infants.

✓ Ajuda material escolar.

✓ Beques estudis superiors.

Avantatges Serhs APP 

mòbil i targeta.
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Pla de Gestió Transversal

Expedient 
laboral 
en format 
digital

Som una empresa 
responsable

Bombetes LED a 
totes les 
instal·lacions

Ens ocupem de totes les qüestions de:
• Gestió mediambiental
• Qualitat dels productes i dels serveis
• Prevenció de riscos laborals

Documentació 
interna i externa 
en format 
electrònic
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Som una empresa 
responsable

Cuina d’Alt Rendiment

• Sistema de reutilització de les aigües

residuals

• Cuina sense fum

• “temes residus”

• “tema mermes”
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Pla de Gestió Transversal 

Som una empresa 
responsable

Àmbit 
Social

Col·laborem amb 
diverses 
Fundacions.
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Propers i resolutius

Som una empresa de proximitat tant a nivell geogràfic com personal, oferint-vos respostes àgils a qualsevol 
necessitat.

DIRECCIÓCLIENT COORDINADORS

El nostre equip
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La nostra estructura facilita que el supervisor de centre estigui recolzat en tot moment pel seu
cap de zona i per un equip preparat de professionals en l’àmbit pedagògic i nutricional.

COORD. EDUCADORS

EDUCADORS

CAP DE CUINA

AJUDANT DE CUINA

RESPONSABLE OPERACIONS

EQUIP PEDAGOGS EQUIP DIETISTESSUPERVISOR DE CENTRE

El nostre equip

EQUIP COMERCIAL



14

RECURSOS HUMANS

DEPARTAMENTS DE 
SERHS FOOD DE 

SUPORT AL SERVEI

COMPRES I LOGÍSTICA

SEGURETAT I HIGIENE ALIMENTÀRIA

PROJECTES I EQUIPAMENTS

FINANCER

PRODUCCIÓ

TIC

MÀRQUETING

NUTRICIÓ I DIETÈTICA

Tots els departament de Serhs
Food, estan a disposició de les
necessitats que requereixi
l’equip operacional propi del
centre, per donar-lis cobertura i
solucions.

El nostre equip
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Alguns dels nostres cursos:

Analitzem les necessitats 
formatives i els aspectes de 
millora. 

Seleccionem una sèrie de 
competències que es 
treballaran durant l’any. 

Apostem per la formació 
“blended”(sessions 
presencials combinades 
amb formació e-learning). 

1
2
3

La formació del nostre personal, factor clau i prioritari

El nostre equip
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Seguint l’article 44.1 de l’Estatut dels Treballadors, així com el Conveni 

de Col·lectivitats, tot el personal del centre serà subrogat.

El personal s’incorporarà a la nostra companyia i gaudirà de tots els 

beneficis socials i del pla de formació adaptat a les seves necessitats.

El nostre equip

Subrogacions
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El nostre departament de compres és l’encarregat d’homologar tots els
proveïdors per tal de garantir la seva qualitat i seguretat. Hauran de complir
totes les pautes i controls exigits. Els centres sols treballen amb el llistat que
els hi proporcionem.

Qualsevol incidència serà comunicada de forma immediata al departament
de compres, obrint una no conformitat i realitzant-se el seguiment adequat.

Utilitzem proveïdors propis ecològics o de proximitat i  
d’alta qualitat.

Qualitat SERHS

Proveïdors homologats
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Seguim estrictes controls de qualitat

Disposem de les certificacions ISO:

Amb tota confiança!

ISO 9001
2000 de 
qualitat

ISO 14001
2004 de medi 

ambient

ISO 22000
2005 

d’innocuïtat 
dels aliments

La constant implantació de les més altes certificacions de qualitat i la millora 
contínua dels processos productius ens han permès un creixement continuat,  
constant I segur.

Qualitat SERHS
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Sistema APPCC

Autocontrols i registres a les parts 
del procés que es requereixin:
1. Recepció
2. Emmagatzematge
3. Descongelació
4. Elaboració 
5. Manipulació
6. Manteniment
7. Emplatat
8. Servei

Qualitat SERHS

1
2

3

Controls analítics 
realitzats per un 
laboratori intern

Pla de neteja 
adaptat a 
cada centre, amb 
tots els registres
i protocols

Tenim implantats:
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Des de Serhs Food, conscienciem als nostres equips de la importància de treballar en seguretat per evitar 
accidents.

Qualitat SERHS

Prevenció de riscos

Promovem
• Hàbits per treballar de forma segura.
• La utilització correcta dels EPI’S i 

elements de seguretat.
• Neteja i ordre.

Analitzem
• Les possibles causes que poden 

provocar un risc.
• Les conseqüències.
• Les mesures que adaptarem.

Proporcionem
• Tots els equips de protecció. 
• Tota la formació necessària. 
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Per gestionar correctament els nostres  serveis a les escoles, totes les parts implicades han d’estar 

assabentades de la línia del projecte.

Qualitat SERHS

Comunicació constant

ESCOLA

Direcció

Personal docent  

AMPES

SERHS

Direcció

Personal de supervisió

Personal de servei

Monitors/es



22

Canals de comunicació 

amb l’escola i les famílies

Qualitat SERHS

Comunicació constant
Dossier 

informatiu 
inicial.

Reunions de 
comunicació 
periòdiques.

Menús 
mensuals

Informes diaris, 
setmanals i 

trimestrals dels 
alumnes

Pàgina web

Canal de 
comunicació 

telefònic i via e-
mail.
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Des de la  nostra pàgina web www.serhsfoodeduca.com

• Possibilitat d’establir comunicació electrònica amb les famílies.

• Codi d’usuari.

• Informació sobre els menús, plats, valoracions nutricionals, etc.

• Consultar i suggerir.

• Inscripcions al menjador.

• APP

• Es realitzaran reunions periòdiques entre  el supervisor i la Direcció de l’escola per fer seguiment del servei. 

• Es potencia la comunicació i la relació entre educadors de migdia i alumnes a través d'assemblees 

periòdiques.

• Efectuarem enquestes de satisfacció durant el curs.

Qualitat SERHS

Mesurem la satisfacció
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Segons les instal·lacions podem plantejar dos sistemes de producció que s’adaptin a les necessitats de l’escola:

CUINA IN SITU

Gestionada amb professionals des de la pròpia cuina del centre.

Sistemes de producció

CUINA TRANSPORTADA EN LÍNIA FREDA

Seguretat, Innovació & Nutrició per a col·lectivitats

Elaborat a la nostra Cuina d´Alt Rendiment i transportat en fred.

Els dos sistemes ofereixen les màximes garanties de qualitat i 

seguretat, amb alt grau de satisfacció per part dels nostres clients.

La nostra proposta culinària
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El Sistema SINC es fonamenta 

en 3 pilars:

Cuina d´Alt rendiment (CAR)

• Tècniques avantguardistes de cuina.

• Cuina mediterrània

• Màxima seguretat alimentaria.

• Cuina exclusiva per el tractament d'al·lèrgens.

• Plats elaborats de manera tradicional (slow-cooking)

Sistema informatitzat

• Total traçabilitat de tots els aliments i serveis.

• Minimització d’errors en el procés.

• Sistema informàtic GIM

Distribució al centre

• Control total de la regeneració, distribució i recollida dels aliments.

• Mínima instal·lació a l’escola.

• Màxima higiene.

• Garantia de servei de qualitat a l’usuari.

1

2

3

Sistema de producció SINC

La nostra proposta culinària
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Qualitat nutricional

• Equip de dietistes i nutricionistes propi i experimentat.

• Eina dietètica informatitzada (fitxa tècnica) de creació pròpia que registra i revisa tots els 

ingredients, gramatges, al·lèrgens, nutrients, factors organolèptics i microbiològics de 

cadascun dels nostres productes i plats. 

Sistema de producció SINC

La nostra proposta culinària

La nostra Cuina d´Alt Rendiment, garantia de qualitat!

Qualitat culinària

Comitè intern d’homologacions que avalua:

• La qualitat de les matèries primeres conjuntament amb el 

departament de compres.

• La qualitat final dels plats elaborats i la seva idoneïtat. En aquest punt 

el client participa també del tast.
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Us podem oferir SERVEIS DE CÀTERING per a esdeveniments que realitzeu a l’escola.

La nostra proposta culinària

Servei de càtering
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Realitzem dietes especials 

per al·lèrgies i intoleràncies 

i per raons religioses o 

culturals.

Els nostres menús
Apetitosos, saludables i equilibrats!

Els menús es basen en la Dieta Mediterrània, amb totes les aportacions nutricionals 

necessàries i amb aliments de tots els grups alimentaris, combinats de forma sana i 

equilibrada. 

Conscients de la importància de l’alimentació que donem als nens i nenes, serà el nostre

Departament de Dietètica i Nutrició qui confeccioni i controli els menús que oferim, així com

d’elaborar menús especials per al·lèrgies i intoleràncies.

Ens alineem amb el discurs del  Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya  

(CODINUCAT) i l’estratègia NAOS (Estratègia per la nutrició, activitat física i prevenció de 

l’obesitat) del “Ministerio de Sanidad”.

Aportem recomanacions

i consells pel sopar.

Seguim les directrius i les 

recomanacions del 

Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya.
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Els productes que utilitzem per elaborar els plats són: 

Els nostres menús

Units fem de cada àpat un èxit!

Certificació ecològica.

Proximitat

Temporada

Productes (principalment

fruita, verdura, bolets i peix)

que en algun moment de

l’any, de manera natural a

causa del seu cicle biològic,

els trobem en el seu punt

òptim de consum. També

s´adapta la presentació del

producte segons l´estació,

en quant a temperatura o

textura.

Amb producte ecològic: produïts sense l'ús

de productes químics de síntesi ni OMG

(transgènics), respectant el cicle vital de

l’animal o planta.

Productes que es produeixen en

un radi de distància entre

productor i el consumidor

relativament proper.
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Programa PDE
Pensa, Decideix i Escull 

Programa opcional d’elecció de plats i/o menús,  per ajudar als 
nens i nenes a potenciar el seu criteri.

Poden escollir a partir de 5è de primària de forma 
gradual.

Controlats i dirigits pels nostres dietistes. 

Es garanteix la ingesta de tots els grups alimentaris i 
l’equilibri dels àpats.
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Els nostres menús

Plantilla de menú amb 
recomanacions de sopars.
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Els nostres menús

Plantilla de menú amb 
intoleràncies....
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Fruites i verdures de temporada

Participem en campanyes per a promoure el

consum de fruita entre els escolars:

“A l’escola la fruita no té rival” i “Menjar fruita és

sa i divertit!”

L’objectiu també és promoure hortalisses

seleccionades en funció de l’estació de l’any per la

proximitat i la qualitat.

Els nostres plats estrella

Sabem quins són els plats que tenen més èxit dels nostres menús.

Ens facilita poder confeccionar el menú d’una forma més compensada amb plats que són

menys populars però necessaris.

Descobrim nous sabors, textures …

Introduïm algun plat típic de la comarca, d’alguna festivitat o elaborats amb  productes de 

temporada, menys coneguts pels nens i nenes. 

Com per exemple: crema de ceps, botifarra d’ou o de bolets …

Consum saludable

a

b
c
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Et presentem el nostre 
projecte educatiu de migdia

El respecte al medi ambient.

L’alimentació saludable.

La transmissió d'hàbits, valors i normes de comportament.

La relacions entre els companys.

Alimentem i eduquem de forma divertida i saborosa!

L’estona del migdia forma part del projecte pedagògic de l’escola, afavorint una experiència social en un
espai relaxat, i fomentant:

Tot coordinat amb l’escola, i els equips de 
monitors, nutrició i cuina!
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Et presentem el nostre 
projecte educatiu de migdia

Jornades 
gastronòmiques i 
multiculturals. 

Cartellera amb 
missatges pedagògics i 
educatius.

Visita de la nostra 
mascota pels més 
petits.

Tallers i xerrades 
gastronòmiques.

Concursos 
de receptes.

Oferim:

• Àpats especials: per Nadal, 
Carnestoltes i Fi de curs.

• Pícnics 
• Menús per adults  



37

Presentem una proposta d’activitats amb l’objectiu de motivar, als nens i nenes, nois i noies a l’espai de migdia 

amb diferents propostes que els equips de monitors i monitores els hi presentaran a les estones d’oci.

Els objectius generals que treballarem:

Proposar activitats que s’allunyin dels aspectes habituals de l’aula, amb activitats motivadores i sobretot 

interactives.

Fer d’aquest temps, una estona per promoure la vida sana

Treballar i promoure la participació de tots i de totes en tot allò que es realitzi i no únicament en allò que els 

agrada.

Estimular l’esperit d’iniciativa, l’esperit crític i el sentit de la responsabilitat que neix de la convivència de grup.

Ensenyar altres maneres de treballar.

Motivar la capacitat expressiva, imaginativa i creativa.

Projectes
enriquidors, culturals, divertits...
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Valors pedagògics 

Mitjançant els cartells i 

els jocs expliquem:

Cos. Recomanació de fer esport:

Beneficis psíquics i emocionals per al nen, a

més l’activitat física els aporta una major

capacitat de concentració, que incrementa el

seu rendiment escolar.

Cap. Assolir bones pautes de comportament (hàbits):

L’aprenentatge dels diferents hàbits els permet ser més

autònoms i són necessaris per l’adquisició dels futurs

aprenentatges.

Cor. Menjar equilibradament: Els

petits aprendran les qualitats dels

aliments i sabran reconèixer menús

amb aliments saludables.
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à
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Ambientació d’espais físics i virtuals

Personalització

Actuació

Tecnologia

El nostre projecte educatiu: 
L’ÀPAT
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Ambientació d’espais físics i virtuals,

Perfectament adequats per provocar el canvi i la transformació. Una gran cura pel

dissenyi construcció de l’espai per tal d’aconseguir una experiència memorable

per part de l’usuari.

- Ritual d’entrada i sortida

- Organització per espais

- Materials transportables i adaptables

- Elements per a que els propis infants construeixin el seu joc

- Grafismes temporals

- Menjar sense presses

àpat

El nostre projecte educatiu: 
L’ÀPAT
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Personalització,

Perquè el model pensa en les necessitats de l’alumnat, l’escola i les famílies,

generant eines de comunicació i interacció adequades a cada col·lectiu.

Aconseguim treballar per al col·lectiu atenent a la individualitat.

- Sistema d’elecció dels aliments, tenint en compte activitat, necessitats i equilibri

de cada un dels alumnes

- Elecció del lloc on seure

- Elecció de les activitats en el marc proposat pel model

- Elecció de l’espai que gaudir

àpat

El nostre projecte educatiu: 
L’ÀPAT
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Actuació,

Perquè disposa d’un equip professional, els guies-monitors, especialment

preparat per guiar el procés.

- Model de tasques associades a rols

- Participació de l’alumnat: reunions / assemblees.

- Definició de comportaments consen-suats i desitjats per tothom.

- Definició del sistema d’avaluació i retroalimentació

- Paper dels guies monitors: com a creadors de condicions perquè l’aprenentatge

i el gaudi es produeixin.

àpat

El nostre projecte educatiu: 
L’ÀPAT
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El nostre projecte educatiu: 
L’ÀPAT

àpat
Tecnologia,

En el sentit ampli de la paraula: en el tractament dels aliments, el procés de

cuina, el transport i també la incorporació d’eines digitals que permeten

l’ambientació, la comunicació, la interacció i l’organització.

Els guies monitors disposen de tecnologia mòbil que permet fer el seguiment quan

convingui.

Gran nombre de canals de comunicació entre l’escola i la família.
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Projecte educatiu

Jocs col·lectius per 
treballar en equip

Jocs 
tradicionals

Manualitats

Rols

Activitats 
audiovisuals
i musicals

Jocs de taula

El nostre projecte educatiu: 
L’ÀPAT
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Comunicació constant

Dossier 
informatiu 

inicial

Reunions de 
comunicació 
periòdiques

APP ÀPAT

Informes diaris, 
setmanals i 

trimestrals dels 
alumnes

Pàgina web

Canal de 
comunicació 

telefònic i via e-
mail

El nostre projecte educatiu: 
L’ÀPAT
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Un nou model del servei espai migdia!

Que permeti ser un valor afegit inqüestionable i fàcil de

reconèixer:

• Per a les famílies: quedar-se a dinar a l’escola és la millor

opció pel meu fill: menja i s’ho passa bé.

• Per l’escola: El servei de menjador és un espai d’oportunitats

educatives que afegeix valor a l’oferta del centre..

• Pels infants: Un espai seu, al que tenen ganes d’anar. “Pares:

Vull quedar-me a dinar a l’escola!

El nostre projecte educatiu: 
L’ÀPAT
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Perfil i tasques del guia-monitor del projecte ÀPAT:

• Coneixement de cançons, dinàmiques, jocs i activitats.

• Actitud lúdica.

• Capacitat de gestió.

• Habilitats comunicatives, tant amb infants com amb 

adults.

• Domini de l’aplicació appApat.

• Coneixement del Projecte Educatiu de Centre, per 

poder treballar respectant i mantenint els valors i 

actituds que el PEC de cada centre vol transmetre als 

seus alumnes.

• Convenientment format.

• Capacitat d’avaluació i retroalimentació continuada

El nostre equip



48

Curs de cuina: 

on el cuiner de l’escola, els 

ensenyarà a preparar algun 

plat o producte típic.

Cursos i visites al CAR

Alumnes de 4t de primària Alumnes de 6è de primària

Curs de Protocol: 

coneixements de l’ús correcte 

dels coberts, maneres a taula, 

etc.

Es coordinarà amb l’escola l’horari per cercar el més adient.

Els més petits rebran, un cop al llarg del curs, la visita de la Tartarokhus, per parlar sobre

alimentació I hàbits d’una forma divertida.

Els més grans rebran la visita d’una dietista que establirà un debat sobre alimentació.

Realitzarem visites guiades a la Cuina d’Alt Rendiment per que els infants puguin veure com

fem les coses i perquè les fem així, es farà un taller amb els nens i s'emportaran a casa un

record.



49

Xerrades nutricionals
amb les famílies

Proposem un seguit de xerrades anuals d’un/a dietista per les 

famílies dels alumnes de l’escola.

• L’alimentació saludable en l’edat infantil

• Com prevenir l’obesitat infantil

• Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Una jornada de portes obertes, on tothom que estigui 

interessat podrà assistir.
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Oferir-vos 
el millor 
de tots 

nosaltres!

Màxima qualitat 
en matèries primeres i serveis

Rigor i professionalitat 

Experiència i ”Know How”  

Passió i il·lusió 

Dissenyar un projecte a mida de les vostres necessitats.

La nostra proposta 
per vosaltres
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Proposta tècnica personalitzades.

Farem la formació necessària a les necessitats de cadascun dels 

treballadors del vostre centre.

Podem portar a terme la gestió del monitoratge del menjador.

Adaptarem el nostre  projecte educatiu al de la vostra escola.

Propostes personalitzades 
per a vosaltres
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neveres dobles
rentavaixelles

a la cuina

Forn 
regenerador

Forn de convecció 
mixte

Equipaments que  us oferim pel bon funcionament del servei 

Proposta tècnica

arcons congeladors



53

4 Menús 
gratuïts diaris 

per l’escola

Equiparem amb la 

tecnologia necessària 

per el bon 

funcionament

APP per a totes 

les famílies

2 Menús gratuïts 

diaris per l’equip 

directiu

Cobrim les baixes 

amb personal 

propi format
Control de 

qualitat 

(enquestes de 

satisfacció, visites, 

etc.)

Valors afegits
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Gràcies


