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1. Nosaltres



Qui som

Fundada l’any 1987, som una empresa catalana
especialitzada en el servei integral de
restauració col·lectiva.

Una trajectòria de més de 30 anys
d’experiència caracteritzada per un tracte
proper i professional.

La missió del nostre equip és l’atenció contínua
i de forma 100% personalitzada, adaptant la
nostra proposta de serveis a les necessitats reals
de cada client.

Aconseguir la confiança i satisfacció dels 
nostres clients és la nostra raó de ser!



Som persones 
al servei de persones!

Som propers
Ens importa allò que t’importa, 

fins el mínim detall

Som integradors
Fomentem la comunicació, 

valorem la teva opinió

Som compromesos
Complim amb allò que diem, 
garantint la qualitat del servei

Som curiosos
Treballem noves idees 

per millorar

Som saludables
Creiem en una alimentació 

de qualitat, sana i equilibrada

Som solidaris
Millorem junts i gaudim 

del que aconseguim plegats

Som responsables
Respectem el nostre entorn

Els nostres principis i valors



Proveïdors

Projecte 
educatiu

Matèria 
primera

Receptes 
tradicionals

Productes 
de temporada

Cuiners 
i monitors

Equip 
operatiu

Model
ARRELS

d’Hostesa

Tota l’essència de les nostres arrels!
El nostre propòsit és contribuir al creixement i
a la sostenibilitat del nostre entorn, treballant
amb productes, equip humà i serveis de la nostra
terra, sorgint així el model de treball ARRELS.

ARRELS és el model de proximitat d’HOSTESA,
nascut de les pròpies necessitats actuals de
l’entorn escolar, amb l’objectiu d’oferir un pla de
funcionament complert on tots els components
busquen l’equilibri perfecte i s’enllacen en un
mateix punt de connexió: Catalunya.

Ho aconseguim amb molta dedicació i, alhora,
garantim una relació qualitat/preu òptima, ja
que considerem que això forma part de la nostra
responsabilitat cap als nostres clients i
usuaris.

Els nostres principis i valors



Tenim establerts convenis de 
col·laboració amb diferents entitats 
socials de Catalunya.

Responsabilitat Social



FAIRTRADE: Entidad 
con la que desarrollamos 
jornadas de 
sensibilización al 
comercio justo.

ANEDIA: Assessorament per 
l’alimentació del diabètic.

BANCO DE ALIMENTOS: 
Realizamos donaciones de alimentos 
para su consumo por parte de 
colectivos en situación de pobreza.

AMED: Recibimos el 
reconocimiento de Dieta 
Mediterránea.

LOCAL FARM: Todo el 
producto fresco es de 
proximidad (frutas, verduras, 
carnes).

FACE: Formación en 
dietas sin gluten.

FEDEPESCA: Nos asesora 
y avala la calidad de 
nuestros pescados

DOWN: Integramos personas con síndrome de 
Down que han recibido previamente la 
formación y han realizado prácticas en nuestros 
centros.

AEPNAA: Nos facilita el 
protocolo alimentario contra 

alergias e intolerancias.

SED: ONG Solidaridad Educación y 
Desarrollo con quien desarrollamos 
programas de concienciación en el 

consumo responsable.

RESPONSABLE: Hemos recibido el 
premio de EMPRESA RESPONSABLE 

otorgado por la Asociación + 
Responsables.

CÁRITAS: Entidad con la que 
colaboramos para ayudar a 

colectivos desfavorecidos.

Responsabilitat Social



Responsabilitat Social



Principales referencias en Barcelona

Adjuntem un llistat de centres educatius relacionats en la seva zona que confien en nosaltres:

Escola Santa 
Caterina de 
Siena



2. Servei d’alimentació



La nostra cuina

Triem bons productes

 Incorporem productes de proximitat.

 Potenciem l’ús de productes frescos i
de temporada, aconseguint una gestió
més responsable dels recursos i una
major varietat en els nostres menús.

 Incorporem productes integrals.

 Introduïm productes ecològics



La nostra fórmula

Així els petits poden gaudir, per exemple, del
nostre brou 100% natural i fet íntegrament a
les nostres cuines.

 Prioritzem els mètodes de cocció més
saludables (bullits, planxa, forn) i reduïm
els fregits i arrebossats, que també fem
íntegrament a les cuines.

 No fem ús de cap tipus de saboritzant o
additiu.

I els cuinem bé!

La nostra cuina



Información de 
fichas técnicas de 
cada producto 
servido.

La nostra cuina

Prioritzem l’ús de productes frescos respecte dels congelats. 

Utilitzem diferents varietats de peix buscant qualitat i garantia de 
servei. Quan les condicions de mercat ho permeten, prioritzem 
l’ús de peix fresc. 

• Ens agrada treballar amb proveïdors que respectin als 
pescadors artesanals i que compleixin amb plans de 
sostenibilitat.

Cada mes, confeccionem els menús seguint el calendari d'estacionalitat per aprofitar els 
múltiples beneficis del producte fresc.  D’aquesta manera, els nostres menús varien segons la 
temporada de les fruites, verdures i hortalisses, aconseguint  així una alimentació més rica, 
natural, sostenible i casolana.

Llegums, pasta i arròs, que respecten el nostre entorn

• Les llenties son ecològiques.

• Tota la pasta és de proximitat i 
ecològica, introduint pasta integral.

• Tot l’arròs és de proximitat, 
introduint l’integral.

Principalment, servim arròs rodó de qualitat extra amb
Denominació d’Origen Protegida del Delta de l’Ebre, per 
preservar la riquesa natural que recull el seu Parc Natural, 
recentment nomenat “Reserva de la Biosfera” per la 
UNESCO.

Arròs de qualitat extra

Peixos, segons mercat



La nostra cuina

Carns i aus, naturals i fresques

Plats confeccionats amb vedelles, porcs i pollastres criats pels ramaders de la nostra zona amb 
alimentació vegetal i amb totes les garanties de qualitat. 

• La Plana de Vic és el nostre proveïdor principal , una cooperativa de ramaders osonencs que 
cobreix tot el cicle, des de l’elaboració d’aliment pels animals  fins al producte final, 
proveïdor certificat per la Generalitat de Catalunya com a productor de proximitat. 

S’alimenta a base de cereals, té pocs greixos i aporta les proteïnes que el nostre 
organisme necessita, és per això que és molt saludable. 

Servim “Pollastre Fresc de proximitat”

Pa i iogurts, artesanals

• Pa de veritat, cruixent i fornejat al dia. Oferim pa integral, ampliant el 
coneixement sobre les diferents possibilitats que ens ofereix  el pa i tots els seus 
avantatges per a la salut.

• Iogurts artesans i de proximitat. 

• Amanim i cuinem amb oli d'oliva, per la seva quantitat d'àcids grassos essencials i el seu contingut en
vitamines A,D,K i I que potencien la mineralització dels ossos en l'edat de creixement dels nens. Quan fregim, 
utilitzem olis d’alt oleic, ja que redueixen els nivells de colesterol total i ajuden al sistema immunitari.

OLIS, d’oliva i d’alt oleic



El nostres proveïdors

Treballem amb primeres marques
El nostre equip de compres busca permanentment les primeres matèries de

major qualitat. Tots els nostres proveïdors disposen de la pertinent autorització

sanitària i han estat homologats segons protocol que garanteix la qualitat

absoluta dels productes (Registre Sanitari i d’Indústria). La nostra experiència al

mercat de l’alimentació ens permet seleccionar les millors marques i els millors

productes i al millor preu.



Proveïdors Nacionals

Primeres marques

Alguns dels nostres proveïdors

El nostre equip de compres busca
permanentment les primeres matèries de major
qualitat. Tots els nostres proveïdors disposen de
la pertinent autorització sanitària i han estat
homologats segons un protocol que garanteix
la qualitat absoluta dels productes (Registre
Sanitari d'Indústria). La nostra experiència al
mercat de l'alimentació ens permet seleccionar
les millors marques i els millors productes i al
millor preu.



El 100% del producto fresco es  
COMRA DE PROXIMIDAD: 
frutas, verduras, carnes, pan.

Proximitat

367 proveïdors 
Que cobreixen la 
comunitat local

Col·laboració amb 
Fairtrade en productes 
de comerç just

Certificació de 
Fedepesca de la 
Qualitat dels peixos

Conveni amb Face: 
adaptació a la dieta 
sense gluten

Conveni amb 
Aepnna: protocol 
davant al·lergies 
alimentaries

Conveni amb Anedia 
tractament de la 
diabetes en els 
escolars

Certificació de dieta 
mediterrànea en els 
nostres centres

291 referencies
de producte ecológic

Empresa 
col·laboradora  amb 
Sant Joan de Déu

El 100% dels productes frescos es compra de 
Proximitat: fruites, verdures, carns, pa.

Aplicació de la 
estrategia NAOS de 
prevenció contra la 
obesitat infantil.



Procediments i intoleràncies

1. Carta pels pares 

5. Póster informatiu 
de procediment
en cas de reacció 

al·lèrgica

3. Cartell identificació de 
nens amb  intoleràncies 

4. Llistat de 
alumnes amb
dieta especial 

IDENTIFICACIÓ i  
PREVISIÓ

CUINA IMPLEMENTACIÓ I  CONTROL  

Identificació dels nens i nenes 
amb al·lèrgies o intoleràncies.

Formació específica al personal de 
cuina Dietes especials 

Formació al personal de menjador

CartelL de 
cumplimiento 
BPM /
En tots
Els centres

Seguritat Alimentaria



3. Projecte educatiu



El nostre projecte educatiu



El nostre projecte educatiu

La Nutri-Teca és el programa educatiu d’HOSTESA per a les escoles de Catalunya per 
l’any 2019-2020 creat per un potent equip de pedagogs multidisciplinari.

La Nutri-Teca és un espai de formació de monitors i d’Activitats pels nens que té 
com a objectiu educar en hàbits saludables, sostenibilitat i convivència.

Un programa complert que dóna eines als monitors per crear un bon ambient a l’hora 
del menjador. Engloba diferents tipus d’accions (jornades i setmanes gastronòmiques, 
concursos, dinars temàtics, dinars festius, etc.) al llarg de tot el curs escolar i presenta 8 
activitats centrals per fer amb els nens i nenes i arribar a les famílies. Dota a l’escola de 
tot el  material per dur-lo a terme i de material de comunicació  pel centre i les famílies. 

OBJECTIUS DEL PROJECTE



El nostre projecte educatiu

1- Està desenvolupat per un equip de pedagogs: 
Susana Capelo: doctora en pedagogia que pertany al Grup de Recerca de la Facultat 
Cristina Luna: Psico-pedagoga especialitzada en psicologia educativa. Professora de la UB
Mireya Puig: Lic en  Pedagogia en exercici en educació infantil

2- Posa focus en la formació dels monitors .Tots els monitors d’Hostesa rebran una 
formació adicional per tal de donar-los eines i recursos per crear un bon ambient al 
menjador.
3- Treballa sobre 3  valors: hàbits saludables, 
sostenibilitat i convivència

4- Incorpora un programa d’activitats que inclou les 
intel·ligències múltiples

5- Es treballa a l’escola però el programa arriba a les 
famílies . Els monitors lliuraran a cadascun dels alumnes  
un material col·leccionable per endur-se’n a casa.

ELS 5 PUNTS CLAUS DEL PROGRAMA



El nostre projecte educatiu

Les activitats les duen a terme els monitors durant el temps del migdia sota un fil 
conductor.
Un grup d’amics als que  sempre els hi van passant coses molt curioses i que 
comparteixen amb tots nosaltres.

PROGRAMA D’ACTIVITATS ESPECÍFIQUES

LA COLLA DE LA BONA TECA.



El nostre projecte educatiu

Les activitats sempre segueixen la mateixa estructura:

1- Totes elles comencen amb una dita popular relacionada amb un aliment o una 
família d’aliments: “nutri-dita” 

Menjar bé és la teva fita? Doncs escolta aquesta dita!

A partir d’aquí  es crea una història protagonitzada per una Colla d’amics i totes les 
històries tanquen amb una proposta d’activitats per fer amb el grup adaptada a 4 nivells: 
l’etapa Infantil i els 3 cicles de Primària. Un cop acabada se’ls hi dona els nens una 
activitat per fer en família

Aquesta estructura està pensada per ajudar als monitors a presentar les 
activitats als nens i a fer una crida a la seva participació.



El nostre projecte educatiu
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El nostre projecte educatiu



Formació

Nivells de formació 
Les formacions són de X hores presencials i X hores a distància, en les quals es comprometen a llegir la documentació que
lliurem i a reflexionar sobre els coneixements adquirits. Utilitzem una metodologia basada en els conceptes teòrics i pràctics.

Nivell bàsic

Es recomana a tots els monitors que no tenen formació específica sobre 
monitoratge i, en el cas d’haver-la rebut, transcorreguts dos anys des de la darrera 
formació.

1. Formació bàsica de monitors 
2. Resolució de conflictes
3. Primers auxilis 
4. Programació d’activitats escolars

Nivell mitjà 

Es recomana a tots els monitors que hagin realitzat anteriorment el mòdul bàsic.

5. Pautes educatives i estratègies de control de grups
6. Comunicació efectiva en equips de treball
7. Dinàmiques de grup
8. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
9. Prevenció d’accidents en centres escolars
10. Anglès bàsic per a monitors de menjador i pati
11. Prevenció de riscos per a monitors de menjador

Nivell alt 

Es recomana a tots els monitors que hagin cursat els mòduls 
anteriors.

12. Programa de modificació de conducta
13. Gestió d’estrès. Risoteràpia. 
14. Cohesió en equips de treball
15. Anglès mitjà per a monitors de menjador i pati
16. Processos d’aprenentatge - l’educació 
17. Trastorns de l’alimentació - prevenció
18. Nens amb necessitats educatives especials
19. Pla d’acció per millorar el soroll en el menjador
20. Pedagogia de l’oci i recursos per al temps lliure
21. Taller de globoflèxia
22. Taller d’expressió corporal creativa



Formació

Al llarg del primer any formarem a tot el personal de cuina en:

CUINA BÀSICA I ORGANITZACIÓ:
 Objectius:
 Millorar els coneixements bàsics de 

cuina per els equips de producció.
 Implementar els coneixements i 

tècniques adquirides en las tasques 
habituals a desenvolupar en els espais 
de producció.

 Augmentar el grau de professionalitat i 
polivalència dels equips de cuina.

ALÈRGIES I INTOLERÀNCIES 
ALIMENTÀRIES:
 Objectius:
 Sapiguer identificar les al·lèrgies 

produïdes per la ingesta d’ aliments. 
Garantir la seguretat de tots els nens 
en el menjador.

TÈCNIQUES DE NETEJA I GESTIÓ 
DE RESIDUS:

Objectius

 Donar a conèixer les diferents
tècniques de neteja i tipus de
residus que es generen a les cuines,
la problemàtica ambiental que
presenten cadascuna d’elles i la
normativa bàsica que els afecta.



4. Organiztació del servei



o Departament De Compres

o I.T.

o RRHH i Administració

o Marketing, Pedagogia, Innovació i Fidelització

o Departament De Qualitat

o Departament Dietètica i Nutrició

Cap d’Àrea

Eduardo 
González

Director

Amadeu 
Baldomà

Equip de 
CuinaEquip de 

Monitores

Referent 
Operacional 
d’Educació

Cristina Abajo

Estructura organizativa

Departament
Comercial



5. La seva proposta



Compromisos amb el menú del centre

Tots els plats seran cuinats 
sense ADDITIUS

Sempre es podrá escollir entre:

Pa integral i blanc

2 opcions de fruita

2 opcions de iogurt

Les llenties i la pasta serà ecològica.

L’arròs serà de proximitat i s’inclourà l’arròs i la pasta integral.

Verdures de proximitat, Temporada  i Fresques:
• Carbassó
• Carbassa
• Col País 

La carn vermella serà fresca i de proximitat.
La processada com hamburgueses, Salsitxes, botifarra 
i mandonguilles, també es fresca.

El pollastre serà fresc i de proximitat.

El peix serà FRESC un cop al mes.

Fruita  Fresca de proximitat i de Temporada.

Làctics de proximitat.

Millores en el menú respecte a l’actual

La truita de patata serà natural, no 
congelada, i elaborada a la pròpia 

cuina de l’escola.

Tots els nens podran repetir de menjar, sempre que s’hagin acabat el plat anterior.



Compromisos amb el menú del centre

Servei d’alimentació - Menú
Dinar Professors

2 opcions de primer plat i sempre una opció de 

verdura

+

AMANIDA com a complement 

+

2 opcions de segon plat

Sempre opció planxa

+

2 opcions de guarnició i sempre opció amanida

+

Pa blanc o integral 

+

Postres:

Làctics: iogurts, fruita natural, postres casolans

Beguda: Aigua mineral, cafès i infusions



Menús especials per a totes les festivitats 
de l'escola i dates assenyalades.

Castanyada
Nadal

Carnestoltes
Sant Jordi

Final de Curs

Compromisos amb el menú del centre



Millores d’espais al menjador

 2 xocolatades amb pa de pessic per a tots els nens 
de l’escola.

 Refrigeri i petit aperitiu per Jornada de Portes 
Obertes.

 Col·laboració amb portes obertes.
Roll up, Exposició de productes i Suport de 
Màrqueting.



Exemples

Millores d’espais al menjador



Barcelona, setembre de 2019

Moltes gràcies!!!


