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COMPROMÍS SOCIAL
INTEGRALSERVIS neix amb un clar compromís social i 
mediambiental. Des dels inicis hem promogut una alimentació 
sana, equilibrada, ecològica, de proximitat i sostenible.
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INTEGRALSERVIS és una empresa dedicada a la gestió integral de 
menjadors escolars i temps de lleure.  La nostra tasca va dirigida a 
infants en edat escolar, on ens preocupem d’oferir uns menús sans, 
equilibrats i nutritius amb les millors primeres matèries del mercat, a 
més a més de fer del menjador escolar un espai educatiu i lúdic, 
participant activament en el procés d’aprenentatge de tots 
els infants.

L’objectiu INTEGRALSERVIS és oferir un servei integrat de 
màxima qualitat, adaptant-nos a les necessitats de cada 
menjador escolar. 

Tot el nostre equip humà està format per professionals en 
els diferents àmbits educatius i de restauració col·lectiva, 
amb amplia experiència i vocació de servei. Estem segurs 
que ens farem mereixeidors de la vostra confiança. 

INTEGRALSERVIS s’adapta a les necessitats de cada centre educatiu, treballant al 
costat de la direcció i/o AMPA per oferir un servei de màxima qualitat i garantia, 
sempre respectant el projecte educatiu de l’escola.

Un projecte únic i fet a mida amb un sol interlocutor que permet integrar el servei de 
monitoratge i cuina.   

• Gestió Integral de servei de menjador:
servei de cuina “in situ” a l’escola, servei de 
monitoratge, activitats de lleure i tota la 
gestió administrativa que requereix el servei.

• Càtering transportat de la nostra cuina 
central.

• Gestió de cuina amb el personal existent.

• Gestió del monitoratge.

Compromís Presentació
Servei

Què Oferim?

IS ofereix varies possibilitats de serveis:
• Acollida matí i/o tarda.

• Acompanyaments.

• Activitats extraescolars.

• Casals en períodes de vacances.

• Celebracions i festes de l’escola:
(àpats, inflables, tallers, etc).

• Merchandising per l’escola:
(equipaments esportius, bolígrafs, pendrives, 
etc).

• Servei de neteja.

IS ofereix també els serveis següents: Des de IS ens adaptemi us oferimun serveifet a mida.

Solucions
Professionalitat
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COM HO FEM?
IS té com a prioritat la integració dels equips de treball 
per  garantir un servei àgil i de màxima qualitat.
Així, l’empresa assigna un responsable per a cada centre 
que gestiona tot l’equip humà.
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La confecció i elaboració dels nostres menús segueix un procés específic 
en el que el nostre departament nutricional adapta a cada cas, les 
solucions necessàries per a una alimentació variada, equilibrada i 
nutritiva, cuidant les diferències culturals o de salut. 

Els nostres menús tenen com a base la dieta mediterrània, prioritzant 
els productes de temporada i proximitat, seguint les recomanacions 
dels experts en l’estudi dels menús corresponents a cada edat.

L’homologació dels nostres proveïdors segueix un estricte procés de 
selecció  per garantir la màxima qualitat de les matèries primeres.
  
Apostem per una dieta sana, variada, equilibrada i ecològica, que 
sigui atractiva per els nens/es del centre.

Conscients de les diferents cultures dins de l’escola, creiem oportú 
donar-les a conèixer, per això organitzem menús vinculats a la diversitat 
cultural del centre.

IS farà una proposta de menús a la vostra mida.

Alimentació

IS aposta peruna dieta sana,variada,equilibrada iecològica.

Mediterrània Proximitat
Ecològic Sostenible
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OFERIM A L´ESCOLA
• Propostes de sopars seguint els nostres menús.
• Xerrades en temes alimentaris i relacionats amb la nutrició i dietètica.
• Ajudes en forma de beques menjador.
• Possibilitat d’ajut per a millorar els espais de cuina i menjador.
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Projecte Educatiu

IS entén el menjador escolar i el temps de migdia com a part del projecte educatiu del 
centre i s’adapta a la metodologia de treball de l’escola.

Entenem que tot projecte educatiu és una guia per assolir l’aprenentatge d’hàbits, 
valors i actituds bàsiques per a l’educació dels nens/es en aquests punts :

• Alimentació.

• Salut i higiene.

• Educació. 

• Autonomia personal.

• Convivència.

• Sostenibilitat.

• Futur.

Valors i actituds bàsiques per a l´educació:

Educació
Alimentació

Futur

IS creu fonamental desconnectar de la 
rutina escolar durant el temps de lleure. 
L’equip de monitors fomenta una predis-
posició positiva perquè l’alumnat 
gaudeixi d’aquest temps i així, l’activitat 
de la tarda pugui desenvolupar-se d’una 
manera més òptima.

Els nostres monitors estan dirigits per un 
director/a de lleure que desenvolupa les 
accions educatives planificades i super-
visades pel nostre equip  pedagògic.

Totes les activitats estan adreçades per 
millorar la imaginació, creativitat, motrici-
tat i autonomia dels alumnes, mitjançant  
els racons, tallers, jocs, gimcanes, esports, 
danses, etc..., complementant-ho amb la 
cultura del nostre país (la Castanyada, 
Nadal, Carnestoltes,  Sant Jordi i fi de curs).

Aportem el material necessari per a la 
realització de les activitats i fem un segui-
ment periòdic dels infants amb els 
informes que lliurem a les famílies, segons 
l’edat.

Som un grup empresarial amb més de 25 
anys d’experiència en el sector de serveis i 
recursos humans, en diferents àmbits i amb 
cobertura nacional.

Merchanservis es una empresa propera, flexible i inquieta per 
oferir contínues novetats i serveis complementaris que facin 
més còmode, alegre i àgil el treball dels nostres clients.

Volem créixer conjuntament  amb la constant  aportació de 
nous serveis que s'anticipin a l'evolució del mercat i conservar 
sempre la senzillesa del nostre tracte personal.

GRUP MS
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