
INVERTIM EN PROJECTES SOCIALS  
PER CONSTRUIR UN FUTUR MILLOR 



 
GRUP SENFO és un Grup català, social i 
privat que va néixer el 1995 amb l’objectiu de 
donar resposta a les necessitats de les 
persones mitjançant la gestió de serveis 
professionals de consultoria i/o gestió 
operativa.   
 

 
Oferim serveis 
flexibles, eficients i 
innovadors, adaptats 
a les necessitats dels 
nostres clients. 

Som una empresa responsable amb 
la societat i el medi ambient, que 
segueix una política de RSC coneguda 
i respectada per tots els seus 
treballadors, clients i proveïdors. 

Invertim en projectes socials per contruir 
un futur millor! 

El nostre compromís amb la Societat ens impulsa a 
buscar solucions que ajudin a la integració dels 
col·lectius més necessitats. 



Marques i empreses del Grup 
 

GRUP SENFO col·labora activament amb FUNDACIÓ FUTUR per oferir serveis 
de lleure, restauració col·lectiva i Facility Services a escoles, residències, 
menjadors socials, empreses i institucions públiques i privades. 



SERVEIS A LES ESCOLES 



L‘espontaneïtat i la curiositat dels nens i nenes són el 
motor que impulsa al nostre equip de col·laboradors 
a treballar amb il·lusió en el disseny i el 
desenvolupament del projecte educatiu que SENFO 
ofereix a les escoles per tal d’aconseguir que els 
infants aprenguin i gaudeixin durant l’hora de 
l’esbarjo i del menjador mitjançant un seguit de 
tallers i d’activitats orientades a promoure el 
coneixement del medi i a valorar la diversitat cultural. 
 

LA CURIOSITAT MOU EL MÓN! 

Sabem la importància que 
té la nostra tasca dins el 
marc de l'educació 
integral, per això, des de 
fa més de 18 anys, els 
nostres serveis 
evolucionen i s'adapten 
als canvis socials, 
afavorint una comunicació 
oberta amb les escoles, 
les AMPA i les institucions 
públiques i privades. 



A SENFO  ESCOLES compartim la visió que 
el menjador escolar és un espai idoni per 
promoure una alimentació saludable i 
educar en valors.  
 
Des de l'any 2006 GRUP SENFO està vinculat amb la 
FUNDACIÓ FUTUR, entitat especialitzada en l'oferta de 
serveis de restauració sostenible mitjançant el projecte 
MES (Menjadors Escolars Sostenibles). 
 
Comptem amb un equip de dietistes que dissenyen els 
plans de menús seguint el patró de la dieta mediterrània i 
l’estratègia NAOS. A més, oferim menús inclusius i dietes 
adaptades per a nens i nenes amb intolerància o al·lèrgies 
alimentàries. 
 
Per tal que els nostres joves comensals puguin gaudir del 
sabor i la frescor dels aliments, elaborem els nostres 
menús amb les tècniques culinàries més avançades tant a 
les nostres cuines com a les cuines dels nostres clients.  
 

PER GAUDIR AMB ELS 5 SENTITS! 

SENFO és una empresa 
que impulsa el 
creixement econòmic 
local  mitjançant la 
compra de productes de 
proximitat de qualitat, 
ecològics i de comerç 
just. 
 
 



-  Acollida matinal i de tarda 
-  Acompanyament en el transport i les 

sortides escolars 
-  Vetlladors per al suport dels infants 

amb NEE en els centres 
d’ensenyament inclusius 

-  Monitors per a la dinamització del 
temps del migdia al menjador i al 
pati 

-  Activitats extraescolars  

SENFO ESCOLES posa a la seva disposició una oferta de serveis variada i actual:  

AL TEU COSTAT ARA I SEMPRE! 

-  Casals esportius i de vacances  
-  Gestió de llars d’infants municipals i 

privades amb un projecte educatiu 
propi 

-  Tallers per a pares, mares, nens i 
famílies 

-  Serveis de càtering i neteja 
-  Servei d’animació en festes, 

aniversaris, casaments… 
-  Gestió administrativa de rebuts 
-  Control d’assistència 
   



SERVEIS EN ESCOLES INFANTILS 



 
Els centres Simphonie estan destinats a l’educació dels 
infants de 4 mesos a 3 anys.  
 
 
L’equip d’educadors de Simphonie està especialitzat en 
educació infantil i ofereix una atenció personalitzada i un 
tracte de tendresa que genera el clima de tranquil·litat i 
confiança que necessita l’infant per adquirir un bon 
aprenentatge. 
 
Combinem les metodologies més innovadores en l'àmbit de 
l'educació infantil amb les tradicionals proposades pels 
grans pedagogs del nostre temps, amb l’objectiu de 
fomentar el desenvolupament personal de l’infant. 
 
El nostre projecte educatiu segueix el model de les 
intel·ligències múltiples de Howard Gardner que treballa la 
intel·ligència musical, lògic-matemàtica, espacial, 
lingüística, naturalista, corporal, interpersonal 
i intrapersonal,per tal que els infants adquireixin habilitats 
en cadascuna d’aquestes àrees. 
 
A Simphonie oferim un programa d’ensenyament trilingüe 
que combina el català i el castellà com a llengües 
vehiculars del centre amb l'anglès. 
 
 
 

Espais moderns per 
a nadons, sala de 
lactància, sala de 
psicomotricitat i 
ludoteca.  
 
Totes les aules estan 
adaptades a l’edat 
dels infants i tenen 
sortida a un pati 
equipat amb carril de 
tricicles, sorral, hort i 
zona de jocs.  

GESTIÓ  
INTEGRAL  
DE LLARS 
D’INFANTS 



 
Els nostres menús estàn elaborats principalment 
amb productes ecològics i de proximitat. 
 
 
Oferim sis menús adaptats a l'edat dels infants, que 
contemplen les possibles al.lèrgies i intoleràncies 
alimentàries. Uns menús elaborats per 
especialistes en nutrició que assseguren una 
alimentació sana i equilibrada que segueix el patró 
de la dieta mediterrània i l’estratègia NAOS. 
 
 
 
 
 

  

Estem adherits al programa Agenda 21,  des de fa 
més de  6 anys. Un projecte que impulsa el 
desenvolupament sostenible per construir un 
món millor. 

Tenim cura de la qualitat del menjar, de la presentació adequada dels plats i del fet 
de dinar en un ambient tranquil. 



 
Les escoles Simphonie estan obertes tots els mesos de l'any de dilluns a 
divendres, en un ampli horari lectiu. 
 
— Matrícula oberta tot l’any amb welcome pack inclòs 
— Servei d’acollida i permanència 
— Servei de menjador que inclou esmorzar, dinar i berenar 
— Sortides escolars 
— Casals infantils per a nens i nenes fins a  9 anys 
— Celebració d’aniversaris i festes amb les famílies 

Simphonie garanteix l’extensió del projecte educatiu a totes les etapes 
d’escolarització primària, secundària i batxillerat mitjançant conveni amb diferents 
escoles. 
   

 
 

Matricula oberta tot l’any  
i flexibilitat d'horaris 

 
ESCOLES OBERTES A LES FAMÍLIES 
 
La proximitat de les escoles als centres de treball permeten  
la participació dels pares i mares en la tasca educativa dels  
seus fills.  
 
A les nostres escoles la relació amb les famílies és un eix  
fonamental del projecte educatiu.  
 



SERVEIS D’ATENCIÓ 
DOMICILIÀRIA 



 La misió de SENFO SAD és oferir serveis assistencials, 
preventius i educatius a les famílies i les persones que per 
raó d’edat, condició física o psíquica, tant de forma temporal 
com permanent, necessiten algun tipus d’ajuda que millori 
la seva qualitat de vida. 
 
 
 
  
  

SERVEIS 
PER A LES 
PERSONES 

Responsabilitat, 
honestedat, 
amabilitat, empatia, 
confidencialitat, 
respecte i equitat 
són valors que 
SENFO SAD 
comparteix amb el 
seu equip de 
treballadors. 

Sabem que reforçant les habilitats bàsiques de la vida 
quotidiana, es poden  recuperar les capacitats funcionals 
perdudes i millorar la qualitat de vida de les persones.  
 
Creiem que una bona manera de prevenir les situacions de 
carència que puguin limitar la independència de les 
persones és a través de la creació d’hàbits saludables en 
l’alimentació i la higiene. 
 
Volem ajudar les persones a integrar-se en la seva 
comunitat, estimulant l’adquisició de competències 
personals. 
  
Podem millorar el benestar físic, psicològic i social de les 
persones mitjançant la seva integració en l’entorn social a 
través de la participació en activitats lúdiques i recreatives i  
l’enfortiment dels vincles afectius. 

SABEM COM MILLORAR LA VIDA DE 
LES PERSONES 



 
Amb l’esperit de contribuir al benestar de les persones, posem a disposició 
dels nostres clients uns serveis que inclouen atenció personal, domèstica, 
social i tècnica. 
 
Per dur a terme aquesta tasca comptem amb un equip de professionals amb diversos 
perfils: treballadors familiars, auxiliars de geriatria i auxiliars de la llar. Persones 
preparades,  motivades i compromeses amb la tasca social que han de dur a terme. 
 
 
 
 
  

OFERIM PROXIMITAT, 
FLEXIBILITAT I ADAPTACIÓ 

Les característiques més 
destacades dels serveis 
que SENFO SAD ofereix són 
la proximitat, la flexibilitat i 
l’adaptació a cada persona i 
a cada situació. 



SERVEIS A RESIDÈNCIES 
 I CASALS D’AVIS 



 
 
 
 
 
 
A GRUP SENFO mirem pel benestar físic, mental, social i 
afectius de les persones grans però sobretot volem estar 
al seu costat, acompanyant-les en aquesta etapa de la 
vida en què veritablement necessiten sentir-se a gust. 
 
Amb el programa «Connectat » mantenim 
un diàleg obert i continu amb les  famílies  perquè  
sàpiguen en tot moment les activitats programades a la 
residència i/o al centre de dia i puguin compartir 
moments molt especials amb els més grans. 

VIURE 
INTENSAMENT!	  

La vellesa s’ha de considerar com un període 
d’oportunitats, una experiència positiva vinculada 
al cicle vital.	  

Transparència, respecte, 
vocació, innovació i 
responsabilitat són els 
valors que orienten la 
nostra actuació diària i 
ens ajuden a assolir el 
nostre compromís amb 
la societat i el medi 
ambient. 
 
 
Posem a disposició dels 
nostres clients serveis 
d’alimentació, 
dinamització, jardineria, 
neteja, bugaderia, 
vigilància i d’atenció 
domiciliària, flexibles i 
eficients, adaptats a les 
seves necessitats. 



 
 
Descobrir i cuidar el cos a través de la pràctica 
del ioga o de Pilates, veure créixer i cuidar les 
flors i les plantes del jardí o de l’hort, jugar a 
escacs, participar en concursos literaris o en 
torneigs amb la Wii, celebrar l'aniversari amb els 
companys, gaudir d’un refrigeri amb la família, 
explicar als nens de les escoles històries de la 
infantesa… 
 
Tot això i molt més té cabuda al nostre programa 
de dinamització «Viu la Vida», un programa fet 
amb il·lusió, posant-hi tots els sentits per crear 
moments memorables. 

ARA ÉS EL 
MOMENT! 

Sabem que fent petits 
canvis en l’estil de vida 
de les persones grans, 
com ara incorporant 
alguna activitat 
mental, seguint una 
dieta saludable, estant 
físicament actiu i 
reduint l’estrès en la 
vida quotidiana, és 
possible millorar la 
seva qualitat de vida.	  



EL GUST DE VIURE!  

Però a GRUP SENFO oferim molt més i un dels 
nostres punts forts és el servei d’alimentació, un 
servei amb un alt valor social, gràcies a la nostra 
vinculació amb FUNDACIÓ FUTUR. Oferim una 
varietat de plats de la nostra terra, saludables, 
preparats amb productes de temporada, ecològics i 
de proximitat. 
 
Disposem d’un protocol de dietes elaborat pel 
nostre equip de dietistes i cuiners que té en compte 
els canvis fisiològics que s’esdevenen en la vellesa. 
. 

La qualitat i la seguretat alimentària són aspectes 
que gestionem i supervisem diàriament, començant 
per la vigilància del circuit que segueixen els 
productes alimentaris, des de l’homologació dels 
proveïdors fins al servei a taula. 



SERVEIS DE RESTAURACIÓ 
COL·LECTIVA I CATERING 



“A l’actitud conscient davant el consum i els 
efectes de la producció,  a FUNDACIÓ 
FUTUR en diem Restauració 
Sostenible”. 

Paral·lelament al seu objectiu principal, 
Fundació Futur sempre ha estat conscient 
de la seva capacitat d’incidir en els models 
de consum i de controlar els efectes 
mediambientals que es deriven de les seves 
activitats, i en menor mesura també en les 
decisions que prenguin clients i proveïdors.  
 

Fundació Futur és una organització 
social creada al 1996 amb la missió 
de generar un impacte positiu en la 
Societat mitjançant la reinserció 
laboral de persones amb risc 
d’exclusió, en tasques de producció i 
comercialització de productes 
alimentaris. 
 
Cuinem amb productes de proximitat, 
ecològics i de comerç just a elecció 
del client. 
 

!

!

PROGRAMES DE SUPORT A LES EMPRESES D’INSERCIÓ 



 
Actualment donem de menjar a més de 
4.500 nens i nenes i gestionem el servei 
de restauració de 24 cuines escolars. 
 
A banda del servei de gestió de cuines 
escolars, oferim serveis de restauració 
col·lectiva a residències, menjadors 
socials i empreses. 
 
 

A principis de 2005 va néixer el programa 
de Menjadors Escolars Saludables (MES), 
que proposa una gestió de menjadors 
escolars en la qual, davant de criteris 
purament econòmics, es tenen en compte 
valors de salut, justícia social i 
sostenibilitat.  

Menús sabororos, 
naturals i de qualitat 
elaborats amb productes 
de proximitat, ecològics i 
de comerç just 

Sostenibilitat  
Reducció   
Reciclatge  
Reutilització 

Consum responsable, 
Comerç just  
Diversitat cultural 
Reinserció social 

Educació alimentària 
Educació en consum 
Autonomia 
Socialització 

EIX ALIMENTARI EIX AMBIENTAL 

EIX DE LA JUSTÍCIA 
SOCIAL 

EIX EDUCATIU I 
FORMATIU 



 
Fundació Futur consolida el seu 
compromís amb l’acció social a 
través de la gestió de menjadors 
socials municipals. 
 
Amb els menjadors socials dels 
districtes de Sarrià i Eixample, 
Fundació Futur serveix a diari 300 
menús. 
 
Des de fa 2 anys, i en conveni amb 
l’Ajuntament de Barcelona, tenim 
100 places concertades per donar 
de dinar a persones amb pocs 
recursos els 365 dies de l’any. 
 
 
 
Voleu un local per a actes privats? 
Us oferim el nostre local a porta 
tancada (nits i caps de setmana) de 
manera gratuïta a canvi de la gestió 
del servei de catering. 

Tots els restaurants, menjadors i 
cafeteries dels nostres clients poden 
gaudir del programa de menjadors 
sostenibles de FUNDACIÓ FUTUR.  
 

Oferim serveis de restauració col·lectiva in 
situ i transportats des de la nostra cuina 
central, tant en línia calenta com en línia 
freda. 
 
 
 
Ens adaptem a les seves necessitats 
 
Oferim diferents alternatives de menú: 
100% ecològic, mixt i convencional. 
 
 



 
Pauses cafè, aperitius, dinars de treball, banquets de noces, 
xocolatades, serveis d’àpats en festes familiars i populars, 
aquestes són algunes de les experiències gastronòmiques que 
hem preparat per a tu. 
 
 

Fets a casa, 
artesanalment. 

 
 
 
 
 
 
 

Gran part dels nostres ingredients provenen de 
l’agricultura ecològica i de proximitat. 
 
 
Donem suport al comerç just utilitzant els seus 
productes el màxim que ens és possible. 
 
 
 
Apostem per un món més net gestionant cada un dels 
residus que generem. 
 

Apostem per la 
reınsercıó socıal ı el 
consum 
responsable.  
 
Contractem 
persones amb rısc 
d'exclusıó socıal ı 
cuınem amb 
productes frescos i 
de qualitat. 



Les botigues MENJAFUTUR ofereixen una experiència de 
compra responsable. 
 
Els nostres clients gaudeixen d’una variada carta de plats 
per emportar-se, saludables i a bon preu. A més,  amb la 
seva compra, ajuden a persones que ho necessiten, a tenir 
un plat a taula. 
 
Cuinem amb productes de temporada, ecològics, de 
proximitat i de comerç just.  
 
Les botigues MENJAFUTUR gaudeixen d'una cuidada 
imatge,  amb un clar enfocament cap a la labor social. 
 

El nostre 
objectiu és  fer 
realitat el fet 
que tothom 
pugui tenir un 
plat a taula, 
que tothom 
pugui menjar 
sa almenys una 
vegada al dia. 
 
 

MENJAFUTUR distribueix menús a 
domicili a persones amb dificultats de 
mobilitat o gent gran que demani el 
servei i disposi d'un tiquet MENJA 
FUTUR. 
 
FUNDACIÓ FUTUR col·labora amb 
l'Ajuntament de Barcelona,  CARITAS i 
a l tres organitzacions, per tal 
d’acreditar els clients socials perquè 
puguin anar a les botigues a adquirir 
el menjar a un preu millor o de 
manera gratuïta mitjançant el tiquet 
Futur. 



OUTSOURCING 
FACILITY SERVICES 



 
A GRUP SENFO invertim en  
projectes socials per construir  
un futur millor. 

 
Sabem que, cada vegada més, els 
nostres clients necessiten centrar-se en 
el seu negoci principal per ser més 
competitius i deixar la gestió dels serveis 
complementaris en mans de 
professionals del Facility Services. 
 
Ara amb GRUP SENFO pot gaudir d’una 
àmplia gamma de serveis de qualitat i 
segurs. 
 
 

Serveis que d’adapten a tu! 



El compromís amb la millora 
continua, la nostra garantia! 

El compromís de GRUP SENFO amb els seus 
clients l’ha fet guanyar la seva confiança. 
 
La relació amb els nostres clients es basa en el 
manteniment d’una comunicació clara i  oberta. 
 
Posem a la seva disposició un interlocutor únic 
que l’ajudarà a trobar la solució que millor 
s’adapti a les seves necessitats. 
 
Coordinem tots els serveis per garantir un ús 
efectiu de les sinergies i oferir un rendiment 
òptim dels equips i les instal·lacions. 
 
Fem servir procediments específics per millorar 
la sostenibilitat, l’eficiència i la qualitat dels 
serveis oferits. 
 

L’experiència dels nostres 
equips i col·laboradors ens 
permet desenvolupar 
estratègies i polítiques 
d’optimització d’espais, 
coordinació de projectes, 
subministrament de productes i 
serveis a uns preus molt 
competitius. 

La nostra fórmula: compromís, transparència 
i millora continua. 



 
Disposem dels equips 
personals i materials 
necessaris per fer la neteja 
de manteniment i la neteja 
tècnica de les seves 
instal·lacions. 
 
Tractament de terres i 
sostres, escales, elevadors, 
moquetes, tapisseries, 
vidres, extracció de fums… 
 

NETEJA 

 
GRUP SENFO treballa amb els seus clients com un 
partner perquè puguin aconseguir els seus 
objectius. 
 
Oferim serveis de consultoria ambiental, gestió de 
residus, assessoria tècnica, implantació de 
sistemes de gestió integrals, control de plagues, 
manteniment de jardins i espais verds, zones 
esportives, control de qualitat. 

MANTENIMENT 

Treballem en oficines, bancs, 
companyies aèries, grans superfícies, 
organismes oficials, clíniques, 
hospitals, centres residencials i obres. 



Recepcionistes, teleoperadors/es, socorristes aquàtics, 
porters/es, cambrers/es de pisos, zeladors/es, 
conserges, vetlladors/es, auxiliars de la llar, monitors/
es, educadors, acompanyants,  cuiners/es, jardiners/es, 
planxadors/es entre d’altres. 
 

Podem combinar diferents serveis i perfils 
professionals per oferir-li la prestació que millor 
s’adapti a les seves necessitats. 
 

Disposem de la 
tecnologia informàtica 
més avançada que 
ens permet estar 
connectats les 24 
hores al dia, 365 dies 
l’any per garantir la 
prestació dels nostres 
serveis. 

 
 
Posem a la seva disposició persones especialitzades en 
diferents serveis:  
 
 

SERVEIS AUXILIARS 

Per la seva tranquil·litat, disposem de les assegurances 
i les pòlisses de responsabilitat civil que cobreixen 
l’actuació dels nostres treballadors en les seves 
instal·lacions. 
 



c/e info@senfo.com - www.senfo.com 
 

Passatge Via Trajana B, 13 
08020 Barcelona 
Tel 933 021 927 

 
 
 

futur@futur.cat -  www.futur.cat 


