
01 BO
Cuinem àpats bons des del punt de vista gastronòmic, de confort i de 
benestar

02 SA
Promovem hàbits d’alimentació saludable i 
d’activitat física durant el temps del migdia

SOSTENIBLE
Proposem una cuina i projectes de lleure que 
creen un impacte social i mediambiental 
positiu

03

El nostre camí és
Bo, Sa, Sostenible i Segur

04 SEGUR
Treballem pel benestar i la seguretat durant el 
temps del migdia



El nostre referent per definir els menús
Guia de l’Alimentació Saludable en l’Etapa Escolar. Juny de 2020

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf


Difusió de la infografia “Petits canvis per menjar millor”
Aquest document és el primer antecedent de la guia actual



Quins canvis introdueix la nova guia?
Estableix la freqüència recomanada segons grups d’aliments  
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Freqüències

6 vegades/mes 
carns
Només 2 vegades/mes de 
carn vermella i/o 
processada

6 llegums de primer

6 llegums de segon



• Aliments frescos
• De temporada i proximitat
• Reducció malbaratament: amb el 

projecte educatiu Pesa i Pensa



• Més aliments integrals, llegums i 
hortalisses

• Iaia’s day: plats únics
• Meatless Day: proteïna vegetal



• Integral, oli aromatitzat amb xipi-xipi
• Reducció del sucre
• Fets al col·le: menys processats
• Reducció de sal, més aromàtiques



DERIVACIONS DEL MENÚ PER: 

Motius mèdics:

• Al·lèrgies: ou, peix, proteïna llet, 
fruits secs i algunes fruites (préssec, 
kiwi, plàtan)

• Intoleràncies: gluten, fructosa, 
lactosa, llegum, mongeta tendra i 
vedella

• Dietes astringents i laxants
• Dietes baixes en colesterol
• Dietes diabètiques

Motius ètics o religiosos:

• sense porc
• sense carn
• ovolactovegetarià
• vegà



• Tria la fruita *
• Tria salsa per a plats d’arròs o pasta
• Tria ingredients amanida *
• Tria el menú dels festius
* de forma assistida per garantir seguretat durant pandèmia



• Plats tardor, hivern, primavera, estiu
• Propostes sopars berenars esmorzars
• Menús personalitzats al centre
• Videoreceptes
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• Crostons de pa Bunyols de bacallà Remolatxa fresca Patates de luxe
• Tastet bastonets api fresc Macarrons carbonara vegetal Ceba caramel·litzada Ous amb beixamel
• Mandonguilles de peix Aletes de pollastre forn amb mel Taronja canyella&mel

https://www.youtube.com/channel/UCTZTho_-2D_H4tj6dMm5NWg
https://www.instagram.com/camposestelacom/
https://www.youtube.com/watch?v=mhC8Mjr1G3g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=g7iYAfso1Nk
https://www.youtube.com/watch?v=J2qZdAOfeos
https://www.youtube.com/watch?v=q5r7K8O2lxI


• A la guia trobem informació dels àpats 
més enllà del temps del migdia 
escolar: pícnics excursions, festes 
infantils, esmorzars per dur a escola...



• Espai mou-te: tallers que fomenten 
l’activitat física a través d’una selecció 
d’esports, jocs tradicionals, esports 
adaptats i jocs en moviment com a 
base del creixement dels infants


