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Informe de l’enquesta realitzada als centres educatius de primària i secundària públics i 
concertats de Barcelona ciutat sobre l’ús de la carmanyola. 

Aquesta enquesta ha estat enviada als representants municipals el 22 de novembre de 2012, i la 
recollida de dades s’ha produït fins el 17 de gener de 2013. 

El motiu de l’enquesta és que un dels objectius del pla de treball del CEMB del curs 2012-13 és 
conèixer i valorar alguns aspectes del funcionament dels menjadors escolars. Un dels aspectes que ha 
tingut un cert ressò mediàtic ha estat l'ús de carmanyola com alternativa a l'organització tradicional 
del menjador escolar. 

Per conèixer i valorar, i si és el cas elevar propostes al Consorci d'Educació sobre aquest tema, es va 
proposar als representants municipals contestar l’enquesta sobre l'ús de les carmanyoles en els 
centres dels quals en són representants. 

La mostra d’estudi està formada per 432 centres, provinents d’un conjunt de 605 centres amb 
representants municipals. S’hi ha afegit alguns centres als de primària i secundària, ja que alguns 
representants municipals van considerar que volien també contestar l’enquesta en el cas d’escoles 
d’educació especial.  

D’aquests 432 centres, pel que fa als públics, 3 pertanyen a centres d’educació especial, 166 a centres 
de primària, 2 a centres institut-escola, i 66 a centres de secundària; pel que fa als concertats, 13 
pertanyen a centres d’educació especial, 29 a primària, 134 a centres de primària-secundària, i 19 a 
secundària. 

La resposta ha estat prou elevada, ja que s’han rebut 326 enquestes contestades: Pel que fa als centres 
públics  el nombre d’enquestes és de 177, de les quals pertanyen 3 a educació especial, 123 a primària, 
1 a institut-escola, i 50 a secundària; i en relació als centres concertats el nombre d’enquestes és de 
149, de les quals 13 són de centres d’educació especial, 18 de primària, 107 de centres que 
imparteixen primària i secundària, i 11 de secundària. 

Les qüestions que s’han plantejat en l’enquesta són les següents:  

1. El centre, del qual en sou representant municipal, ha tractat l’opció de la carmanyola com a 
alternativa al menjador escolar, per l’alumnat que ho desitgi?    En la majoria dels casos la 
resposta ha estat negativa, en 60 centres s’ha plantejat aquesta qüestió, però en 266 centres 
no s’ha ni plantejat. Dels 60 centres que han plantejat l’enquesta, la meitat corresponen a 
centres públics, i l’altra meitat a centres concertats. 

2. Ha estat plantejat aquest tema al Claustre, al Consell Escolar, o a Altres instàncies? En els 60 
centres educatius en els que s’ha plantejat la qüestió, en 24 centres s’ha plantejat al Claustre, 
en 46 centres s’ha plantejat al Consell Escolar, i en 17 centres s’ha plantejat en d’altres 
instàncies.  També es pot indicar que en 16 centres s’ha plantejat en les tres instàncies 
indicades.  

3. Qui ha plantejat l’iniciativa al Consell Escolar, la direcció, el professorat, les famílies, o 
l’alumnat? En aquests 60 centres, en 38 ho ha plantejat la direcció, en 1 ho ha plantejat el 
professorat, en 12 ho han plantejat les famílies, i en 8 ho ha plantejat l’alumnat.  Cal indicar 
també que en 8 centres s’ha plantejat alhora per la direcció i per l’alumnat, que en 12 centres 
s’ha plantejat alhora per la direcció i per les famílies, i que en 1 centre s’ha plantejat alhora per 
la direcció, el professorat i les famílies. 
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4. S’ha regulat l’opció de portar la carmanyola? En 15 centres sí s’ha decidit regular l’opció de la 
carmanyola, dels quals 5 són públics i 10 són concertats. 

5. S’ha desestimat l’opció de la carmanyola? En 30 centres s’ha desestimat aquesta opció, la 
meitat són centres públics, i l’altra meitat són concertats. 

6. S’ha ajornat la decisió de la carmanyola? En 5 centres s’ha ajornat la decisió, 2 centres són 
públics i 3 són concertats. 

7. En el cas de regulació: 

7.1. S’ha habilitat un espai per conservar el menjar?  En  11 centres, 4 de públics i 7 de 
concertats  

7.2. S’ha previst algun aparell per escalfar el menjar? En  14 centres, 5 de públics i 9 de 
concertats 

7.3.  S’ha habilitat un espai per menjar? En 13 centres, 4 de públics i 9 de concertats 

7.4.S’ha previst la vigilància i cura de l’alumnat afectat?  En 14 centres , 5 de públics i 9 de 
concertats            

7.5 S’ha establert una quota per aquesta modalitat de menjador? En 13 centres, 5 de públics 
i 8 de concertats 

               En 11 centres s’han donat els 5 supòsits alhora, dels quals 4 són públics i 7 concertats. 

8. En el cas d’haver fitxat una quota, quin import té? Aquesta informació només apareix en 12 
enquestes (5 centres públics i 7 de concertats), en uns casos s’indica el cost diari, i en altres el 
mensual. La quota oscil·la d’un cost diari entre els 1,90 i els 3,40 €, en el cas del cost mensual 
és entre els 24 i els 40 €, hi ha un centre públic de secundària que proposa una quota 
trimestral entre 60 i 90 €, i hi ha un centre públic de primària que indica que el cost serà el 
corresponent al dels monitors. 

9. Feu una estimació del nombre d’alumnes acollits aquesta modalitat de menjador escolar.        
Aquí trobem 13 enquestes on apareixen respostes, les quals són molt més variades, i depenen 
de la tipologia de centre. La casuística indica que hi ha centres on hi ha pocs alumnes, des de 1 
fins a 10; hi ha un segon grup on el nombre d’usuaris de menjador pot oscil·lar des dels 40, 90, 
fins a 125. Les xifres més elevades les trobem en l’escola concertada. Hi ha un centre concertat 
que indica que es realitza sobre el 40% de l’alumnat, i hi ha un centre públic que indica que ho 
desconeix. 

10. Qui ha finançat el cost dels aparells (nevera, microones, etc..), el centre, l’AMPA, Altres? En 11 
centres ho ha finançat el centre, dels quals en 1 cas es tracta d’un centre públic, i en 10 casos 
es tracta d’escola concertada; l’AMPA ho ha finançat en 2 centres públics; i en 2 centres 
públics el finançament ha estat fet per d’altres. 

11. Observacions:  

 Les 60 enquestes en les que trobem que els representants municipals han fet observacions, 
majoritàriament corresponen a les que s’ha tractat l’opció de la carmanyola, a més a més de 
respondre totes les preguntes. 
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 Pel que fa als centres d’educació especial ens trobem en tres casos ben diferenciats, en un 
cas algunes famílies es plantegen fer ús del servei, en un altre cas l’alumnat fa ús del 
menjador amb els educadors i monitors de suport corresponent, i hi ha un cas en el que 2 
alumnes menors tenen una dieta molt especial, per la qual cosa fan ús de la carmanyola. 

 Pel que fa als centres de primària públics, 21 han fet observacions,  s’ha de destacar que un 
centre del districte de Gràcia va indicar que a les escoles del Districte es va decidir no fer ús 
de la carmanyola, perquè es considerava que l’alumnat feia un àpat més saludable al 
menjador de l’escola, i que no hi havia pressupost pel cost de les infraestructures. Aquesta 
observació també s’ha fet en d’altres centres, és el cas del districte de l’Eixample, de Nou 
Barris, i a Sants-Montjuïc.                                                     
En 3 centres es va desestimar per manca d’infraestructures, i en 5 centres s’especificava que 
l’alumnat feia ús del menjador. En la resta de centres no s’ha generat debat sobre aquesta 
qüestió, no hi ha hagut prou interès, per la qual cosa no ha passat de les primeres instàncies. 

 Pel que fa als 20 centres de primària i secundària concertats, hi ha molts centres que 
desestimen l’opció de la carmanyola per manca d’infraestructures, un altre grup considera 
que l’alumnat farà un millor àpat fent ús del menjador, en d’altres casos no s’ha tirat 
endavant perquè no hi ha prou demanda per a fer-ho,  hi ha algun cas excepcional en que ja 
fa temps que es fa ús de la carmanyola per motius de singularitat del centre, i en un centre 
només es permetrà a l’alumnat a partir de 4rt d’ESO. 

 Hi ha alguns centres que consideren que és millor poder fer ús de la beca menjador que no 
de la carmanyola. 

 Pel que fa als  13 centres de secundària públics, en 5 centres no hi ha menjador o no es fa ús 
del menjador, en 3 centres no hi ha prou infraestructures, en 3 casos s’ha verificat que no hi 
ha gairebé demanda, i en els altres 2 casos s’ha regulat l’opció de la carmanyola. 

Informació annexa: 
 

  ENVIADES REBUDES 

SI s'ha 
tractat el 

tema de la 
carmanyola 

NO s'ha tractat 
el tema de la 
carmanyola 

S'Ha 
plantejat al 
CLAUSTRE 

S'ha 
plantejat al 

CONSELL 
ESCOLAR 

S'ha 
plantejat en 

d'altres 
instàncies 

E. ESPECIAL 
PUBLICA 3 3 0 3       

PRIMÀRIA 
PÚBLICA 166 123 16 107 5 11 4 

INST-ESCOLA 
PÚBLICA 2 1 1 0   1   

SECUNDÀRIA 
PÚBLICA 66 50 13 37 8 11 3 

subTOTALS 237 177 30 147 13 23 7 

                

E. ESPECIAL 
CONCERTADA 13 13 2 11 1     

PRIMÀRIA 
CONCERTADA 29 18 6 12 2 3 2 

PRI-SEC 
CONCERTADA 134 107 20 87 7 18 8 

SECUNDÀRIA 
CONCERTADA 19 11 2 9 1 2   

subTOTALS 195 149 30 119 11 23 10 

                

TOTALS 432 326 60 266 24 46 17 

 


