


Segur que milers de vegades heu escoltat la frase “això és així des de sempre” o “si 
s’ha fet d’aquesta forma des de fa tant de temps és perquè ja està bé i no cal variar” 

Ambdues frases tenen una vessant de realitat categòrica. Les coses es van fer així perquè 
segur que en aquell moment era el millor i, per tant, van funcionar. És clar! Però vivim 
al segle XXI. Les persones ens relacionem d’una altra manera, la informació i la forma 
d’entendre les idees i les necessitats han variat, han canviat, són diferents. Així, el que 
abans era vàlid, potser ara ja no ho és tant i podem innovar en la forma d’organitzar un 
menjador, el tipus de menús que s’ofereixen, la selecció dels aliments, els professionals 
que intervenen en tots els processos o les activitats que es desenvolupen al voltant 
de l’hora de dinar. Canviar aquestes regles no escrites és difícil, però en cap cas és 
impossible. A Rocadino ho estem fent i hem aconseguit crear un nou espai del migdia.

voleu saber quin és el nostre secret?

Voluntat de servei, visió global de les necessitats que han de ser resoltes, coherència 
entre el pensament i l’acció i veritable preocupació per les persones.

Els que asseguren que és impossible, no 
haurien d’interrompre els que ho estem 
intentant. Thomas Edison 



Us agraden les persones rialleres, optimistes, sensibles amb les necessitats del seu 
entorn, proactives i que puguin prendre decisions correctes? A nosaltres també.

Veritat que preferiu que els vostres fills estiguin a càrrec de professionals ben 
qualificats i que tinguin experiència i la formació necessària per desenvolupar les 
seves tasques? Nosaltres també. 

Per això a Rocadino només contractem persones que estimin el que fan, que 
estiguin orgulloses de la seva feina, que sàpiguen enfrontar les dificultats i gaudir 
dels èxits. Estem en formació permanent amb l’objectiu de millorar les nostres 
habilitats per a atendre totes les necessitats dels infants. 

Volem als nostres equips persones com vosaltres per fer que els vostres fills es 
sentin com a casa.

La importància de comptar amb un equip 
motivat i motivador



El valor de la felicitat d’un nen 
i de la seva família 
L’ésser humà aprèn de les experiències que viu des del naixement.  

A Rocadino creem experiències positives que contribueixen activament en l’evolució 
emocional del nen i de la seva felicitat. Amb nosaltres el nen tria què vol fer, proposa 
activitats, dialoga i escolta durant les sobretaules i, en conseqüència, accepta les normes 
quan tenen sentit dins del context.

Un nen feliç encomana felicitat.

Aquesta és una part de la nostra feina. Però vosaltres, la família, el seu veritable nucli 
emocional, també formeu part de la nostra tasca. Creiem que és molt important i eficaç 
establir amb vosaltres línies de comunicació directa per informar-vos puntualment de tot 
allò que fem.  Volem que tingueu clar que la salut dels vostres fills ens preocupa i podem 
compartir amb vosaltres criteris sobre l’alimentació, l’elaboració dels menús i sobre els 
hàbits. Les al·lèrgies, intoleràncies i/o  malalties que s’hagin de tenir en compte en 
l’alimentació dels vostres fills seran tractades amb tot el rigor que requereixen.



Som conscients de que formem part d’un engranatge complex que s’ajusta diàriament 
per poder assolir el repte de cuidar i educar els vostres fills. 

En aquest engranatge compartim idees i accions amb els mestres formant un molt bon 
equip. Tot el que passa en l’espai del migdia afectarà la resta d’hores, de manera que 
liderem aquest espai gestionant els conflictes que puguin sorgir. És important compartir 
projectes respectant les necessitats del PEC.

En aquest engranatge també ens trobem amb les administracions amb les quals 
col·laborem en diferents projectes com ara “Ens ho mengem tot”, de l’Ajuntament de 
Barcelona. D’altra banda, seguim les recomanacions i directrius del Departament de 
Salut de la Generalitat i els nostres menús estan basats en la Guia de l’Alimentació 
saludable en l’etapa escolar. Col·laborem amb les AMPES i escoles per tal de millorar, 
dia a dia, la gestió dels menjadors

La comunicació és la base de tota relació.

La rellevància de les escoles, els mestres 
i l’administració en el nostre dia a dia



Som dinamitzadors de l’activitat escolar del migdia. Això significa que hem repensat 
els conceptes del menjador escolar tradicional i hem posat en pràctica una fórmula que 
els capgira. Així, apostem per ser les persones que tenen cura dels infants a l’hora de 
dinar mentre mengen i gaudeixen del seu temps lliure, i no simplement els proveïdors i 
vigilants del menjador.

Per això donem tanta importància a la qualitat dels menús i dels plats que posem a la 
taula com a les activitats que els infants desenvoluparan en el temps posterior. Comptem 
amb un monitoratge que posarà al seu abast activitats variades, lúdiques i educatives que 
ells mateixos podran escollir i gaudir en funció dels seus gustos i preferències, del seu 
caràcter i els seus interessos procurant en tot moment que sigui una estona agradable i 
divertida per a tots els nens i nenes.

El nostre secret, lleure lliure 



La nostra cultura empresarial

El mèrit de la nostra cultura empresarial i del nostre fet diferencial radica en el diàleg que ens 
empodera per seguir innovant i assumint nous reptes de forma contínua.

L’intercanvi de coneixements i experiència amb els principals actors amb els que treballem en el 
nostre dia a dia és constant i constructiu, enriqueix el mètode de treball, estimula la creativitat i, 
en última instància, es tradueix en un servei de qualitat.

Aquest diàleg permanent, que modela i sustenta el nostre projecte, l’establim amb les escoles, 
les famílies, l’alumnat, l’administració, les entitats i, per suposat, amb els productors dels aliments 
que cuinem i oferim als infants. A través del contacte i la comunicació constant amb tots ells 
afloren noves idees i propostes que, de manera col·lectiva i amb la màxima implicació de tots, 
posem a disposició dels nostres clients.

Entenem que aquesta és la millor manera de tenir la confiança necessària per abordar les dificultats 
i posar-hi les solucions que calen, per poder emprendre plegats nous camins en la recerca i millora 
del servei i per transmetre a les criatures uns hàbits alimentaris saludables i responsables.



Segons la dita popular “som el que mengem”.  

A Rocadino parlem amb els ramaders, agricultors, forners i empreses del sector de 
l’alimentació i treballem amb els que pensen com nosaltres i són respectuosos amb el 
que ofereixen i amb l’entorn. 

D’aquesta manera assegurem que tenim productes naturals, de proximitat i de 
temporada que arriben a taula amb totes les garanties.

A més a més, conscients que els nens i nenes són els gourmets més complicats de 
satisfer de tot el mercat, els nostres cuiners i cuineres inventen i reinventen la cuina de 
manera que els plats que mengen siguin nutricionals, equilibrats i adients al seu paladar.

Tot aquest esforç es veu recompensat cada dia en uns menjadors on els nens i nenes  es 
senten com a casa.

El benestar com a finalitat
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