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LA  SALUT ES CREA PRINCIPALMENT EN EL CONTEXT DE LA VIDA DIÀRIA, QUOTIDIANA, ON LES 
PERSONES VIVIM, TREBALLEM, ESTUDIEM, JUGUEM, APRENEM... I MENGEM. 

FER FÀCILS I ACCESSIBLES LES OPCIONS SALUDABLES, DISPOSAR DE  CONEIXEMENTS,  ACTITUDS I 
HABILITATS PER  CUIDAR I PROMOURE LA SALUT, DISPOSAR D’ENTORNS SALUDABLES      
FACILITADORS, ÉS LA CLAU DELS MENJADORS COL·LECTIUS.  

AL JUNY D’AQUEST ANY 2020, ES VA PUBLICAR LA MÉS RECENT GUIA D’ALIMENTACIÓ EN ETAPA 
ESCOLAR, DOCUMENT DE CONSCENS I ELABORAT PER 55 PROFESSIONALS I 40 ENTITATS.  

Els missatges clau d'aquest nou material estan justificats per certes dades de consum alimentari de la 
nostra població: els estudis tant en població adulta com infantil a nivell nacional ENALIA 2015 i a nivell 
autonòmic, ESCA 2017). Té en compte l’evidència científica més actual que relaciona determinats con-
sums i freqüències amb major risc de patir algunes malalties, i considera el coneixement que relaciona 
els efectes de determinada forma de menjar amb n major impacte ambiental. 

Aquests són els tres missatges clau de “Petits canvis per menjar millor”: 

Potenciar els aliments el consum dels quals està clarament per sota de les recomanacions: 

“Més fruites i hortalisses, llegums, fruita seca vida activa i social” 

Prioritzar les opcions “més saludables”, de manera que es transmeti la idea d’escollir, d’entre dues possi-
bilitats “semblants”, la més saludable: 

“Canvieu a aigua, aliments integrals, oli d’oliva verge, aliments de temporada i proximitat” 

Reduir aquells aliments clarament vinculats a un major risc de patir malalties i també amb major impacte 
mediambiental: 

“Menys sal, sucres, carn vermella i processada, aliments ultraprocessats”. 
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ELS PUNTS BÀSICS I A SEGUIR DE LA NOVA GUIA SÓN AQUESTS:  
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S’HA VALORAT ELS MENÚS DE CATERING CAMPOSESTELA, DE 5 SETMANES DEL 1R 
TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2020 – 2021, EN BASE AQUESTA NOVA GUIA DE 
L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN L’ETAPA ESCOLAR/2020 (ED. 2020 AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE 
CATALUNYA), LES DIRECTRIUS ACTUALS DE LA OMS (ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT) I PAAS 
(PLA INTEGRAL PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT MITJANÇANT L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ALIMENTACIÓ 
SALUDABLE). 

EL PLA INTEGRAL PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT MITJANÇANT L'ACTIVITAT FÍSICA I 
L'ALIMENTACIÓ SALUDABLE, CONEGUT COM PAAS, VA SER ELABORAT PEL DEPARTAMENT DE 
SALUT EN RESPOSTA A L'INCREMENT OBSERVAT EN LA PREVALENÇA D'OBESITAT, D'ACORD 
AMB L'ESTRATÈGIA MUNDIAL DE L'ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT I DE 
LA ESTRATEGIA NAOS (NUTRICIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD) DE 
L’AGÈNCIA ESPANYOLA DE CONSUM, SEGURETAT ALIMENTÀRIA I NUTRICIÓ. 

 

LA PROGRAMACIÓ DE MENÚS DE 5 DIES DEL MENJADOR ESCOLAR PER A LA VALORACIÓ 
NUTRICIONAL SEGUIREM LA SEGÜENT TAULA ACTUALITZADA. PER ALS QUE S’HA D’ANAR 
COMPLINT LES DIRECTRIUS AQUÍ MARCADES.  

 

GRUP D’ALIMENTS FREQÜÈNCIA SETMANAL 

PRIMERS PLATS 

 HORTALISSES 1 - 2 

 LLEGUMS 1 - 2  (≥ 6 AL MES) 

ARRÒS 1 

PASTA  1 

ALTRES CEREALS: mill, blat de moro, fajol, quinoa, etc. O tubercles, patata, moniato, 
yuca, etc. 

0 - 1 

 SI EL PRIMER PLAT INCLOU CARN, PEIX O OU EL SEGON JA NO N’HA DE DUR.   

 

Primers plats mín màx S1 S2 S3 S4 S5 MITJA valoració 

Verdura i hortalissa 1 2 2 1 1 0.5 2 1.3 + 

Llegums 1 2 1 1 1 2 1.5 1.3 + 

Pasta 1 1 1 1.5 1 1 1 1 + 

Arròs 1 1 1 1 1 1.5 1 1.1 + 

Altres cereals: mill, blat de moro, fajol, 
quinoa, etc. O tubercles com Patata, moniato, 
yuca, etc.  

0 1 1 0 1 1 1 0.8 

+ 

SI EL PRIMER PLAT INCLOU CARN, PEIX O OU 
EL SEGON JA NO N’HA DE DUR. 

  0 1 1 0  0.4 
-- 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/es/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm
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L’avaluació dels primers plats mostren una bona qualitat d’aquests, amb una freqüència de consum 
variada i equilibrada. Ara bé, s’hauria de promocionar el canvi cap a altres tipus de cereals més 
variats, ja que el resultat de la valoració nutricional mostra que sempre són els mateixos, blat, arròs 
i patata. El dia del brou vegetal amb pasta, per exemple, una opció molt saludable seria de canviar 
la pasta per la tapioca, quinoa o fajol. Algun dels dies de pasta, que aquesta sigui de llegums. Un 
dia s’inclou l’arròs integral, i aquesta opció podria ser més cops arròs integral que no pas arròs 
blanc.  

Els dies que al primer plat s’inclou carn blanca d’au o peix, al segons plats millor incloure una 
hamburguesa vegetal, o un plat de soja texturitzada, o bé, tofu o seitan. O bé, canviar el primer plat 
per un de verdures i el segon que sigui el primer plat amb carn o peix. Per exemple, el dia d’arròs 
amb peix, de primer una amanida de hortalisses i blat de moro, i de segon l’arròs amb peix.  

 

SEGONS PLATS 

 PROTEÍCS VEGETALS (LLEGUMS I DERIVATS, CUINATS SENSE CARN, PEIX NI OUS) 

QUAN ELS MENÚS ESCOLARS NO INCLOGUIN CARN, PEIX NI OUS HAN D’INCLOURE UNA 
RACIÓ DE PROTEÏNA VEGETAL (LLEGUMS O DERIVATS, O ALTRES OPCIONS COM SEITAN 
O FRUITA SECA) 

1 - 2  (≥ 6 AL MES) 

 CARNS BLANQUES 1 – 2  

 CARNS VERMELLES I PROCESSADES 0 - 1 

 PEIXOS 1 

OUS 1 

 

Segons plats mín màx S1 S2 S3 S4 S5 MITJA valoració 

PROTEÍCS VEGETALS (LLEGUMS I DERIVATS, 
CUINATS SENSE CARN, PEIX NI OUS) 

1 2 0 1 0 0 1 0.4 -- 

Carn blanca (aus i conill) 1 2 1 1 2 2 1 1.4 + 

Carn vermella (vaca, bou, vedella, cavall, porc i 
xai i processats com salsitxes i hamburgueses) 

0 1 1 1 1 1 0 0.8 
+ 

Peix blanc i blau (inclou sípia i calamar) 1 1 2 1 1 1 1 1.2 +/- 

Ous (dur, fregit, forn, truita) 1 1 1 1 1 1 1 1 + 
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En referència als segons plats, punts importants per anar canviant, incloure un o 
dos dies un segon de proteïna vegetal com el tofu, les hamburgueses vegetals o bé, 
un estofat de llegums molt indicat aquests dies de tardor i hivern que fa més fred, el típic plat de 
cullera. En el cas de la carn vermella i processats, donar preferència a les carns de vedella, porc, xai 
i poltre, abans que els seus processats, de més baixa qualitat nutricional i més greixosos. En aquests 
segons, trobem molts dies salsitxes o hamburguesa. I pel que fa al punt taronja del peix, podem 
gairebé prescindir d’aquest punt, ara bé, incloure algun cop peix blau com el salmó, sardines o 
seitons.  

 

 

GUARNICIONS 

AMANIDES VARIADES 3 - 4 

ALTRES GUARNICIONS COM PATATES, HORTALISSES, ARRÒS, BOLETS, PASTES, ETC 1 - 2 

POSTRES 

FRUITA FRESC 4 - 5 

ALTRES POSTRES NO ENSUCRATS COM IOGURT NATURAL, MATÓ, FRUITA SECA, 
FORMATGE FRESC... 

0 - 1 

Les guarnicions i els postres compleixen tots els requisits importants: variades, de temporada, amb 
fruits secs i compleixen la presència de fruita fresca i hortalisses fresques a l’àpat del dinar. A més, 
els postres opten per la fruita fresca de proximitat i de temporada i altres postres sense sucre com  
iogurt natural.  

CAMPOSESTELA no afegeix cap fregit ni arrebossat com a guarnició, potenciant així el consum 
d’aliments reals i frescos, no processats. De postres també es poden incloure els fruits secs tan sols 
com amb iogurt o formatge fresc, per així donar més varietat.  

En la següent taula es mostren els resultats, que promocionen un dels punts més importants: petits 
canvis per menjar millor, més hortalisses i fruites a cada àpat!!! 

 

Guarnicions  mín màx S1 S2 S3 S4 S5 MITJA valoració 

Amanides variades 3 4 5 4 5 5 3 4.5 ++ 

Cereal integral, llegums, verdura cuita o 
bolets, patata. Fruits secs, blat de moro... 

1 2 1 1 1 2 2 1.4 
+ 

Postres           

Fruita fresca 4 5 4 4 4 4 4 4 + 

Postres sense sucre: iogurt natural, fruita 
seca, mató, formatge fresc 

0 1 1 1 1 1 1 1 
+ 
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TÈCNIQUES CULINÀRIES 

PRECUINATS ARREBOSSATS (croquetes, crestes de tonyina, pizzes, hamburgueses, 
salsitxes de tofu, etc.) 

≤ 2 al mes 

FREGITS ALS SEGONS PLATS ≤ 2 a la setmana 

FREGITS GUARNICIONS ≤ 1 a la setmana 

ALTRES 

PRESÈNCIA D’HORTALISSES CRUES O FRUITA FRESCA  A CADA ÀPAT 

PRESÈNCIA D’HORTALISSES AL MENÚ A CADA ÀPAT 

UTILITZAR OLI D’OLIVA O DE GIRASOL ALT OLEIC PER CUINAR I AMANIR  

UTILITZAR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA PER AMANIR  

 PRESÈNCIA DIÀRIA DE PA INTEGRAL  

Per norma les preparacions culinàries de Camposestela, són elaboracions pròpies i fan ús de pocs 
precuinats, per que tot i ser elaboracions pròpies no precuinades NO DEIXEN DE SER PROCESSATS*, 
opcions més greixoses i de més baix contingut nutricional: com les salsitxes, les hamburgueses, etc. 
El mateix pel cas del peix arrebossat. Tot i així la seva freqüència de consum és molt baixa. La solució 
és anar canviant les opcions menys fresques i més precuinades per carns fresques, i així 
promocionar la varietat de carns més que de precuinats i processats.  

 

 

TÈCNIQUES CULINÀRIES mín màx S1 S2 S3 S4 S5 MITJA valoració 

PRECUINATS ARREBOSSATS (croquetes, crestes de 
tonyina, pizzes, hamburgueses, salsitxes de tofu, 
etc.) 

≤ 2 al mes 
0 1 1 1 1 0.8* 

+ 

FREGITS ALS SEGONS PLATS ≤ 2 a la 
setmana 

1 0 1 1 1 0.8 
+ 

Fregit o arrebossat en guarnicions ≤ 1 a la 
setmana 

 

0 0 0 0 0 0 

+ 
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ALTRES 

PRESÈNCIA D’HORTALISSES CRUES O FRUITA FRESCA  A CADA ÀPAT 

PRESÈNCIA D’HORTALISSES AL MENÚ A CADA ÀPAT 

UTILITZAR OLI D’OLIVA O DE GIRASOL ALT OLEIC PER CUINAR I AMANIR  

UTILITZAR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA PER AMANIR  

 PRESÈNCIA DIÀRIA DE PA INTEGRAL  

 

CATERING CAMPOSESTELA SERVEI A ESCOLES, esta molt implicat en l’alimentació i la promoció de 
la salut dels seus petits clients, per aquesta raó, cada any s’esforça per complir amb les noves guies 
de consens. Tal és així que també organitza activitats per augmentar l’activitat física i dóna opcions 
d’alimentació de cara als sopars, esmorzars i berenars. Actualment, també haurà d’incloure les 
alternatives als diferents menús: ovolacteovegetarià, vegà, celíac i al·lèrgia a la proteïna de la vaca.   

Pel que fa a la presència d’hortalisses i fruita fresca, trobo important recalcar que si Camposestela 
s’esforça per a complir aquests punts, un cop a casa tan els escolars com les seves famílies, siguin 
consumidors actius, i elegeixin molt bé els aliments que entren a la seva cuina. Per guanyar en salut 
i nutrició.  

Aquesta nova guia, i després de que la evidència científica demostri el poc contingut de fibra al total 
de les pautes d’alimentació de la població en general, és primordial el consum de pa integral a diari, 
a més, d’incloure  algun altre cereal integral: arròs integral, pasta integral, quinoa, mill, blat de 
moro, fajol, espelta, etc. Els cereals integrals aporten un tipus de fibra insoluble a la dieta, molt 
necessària per la salut de la nostra microbiota intestinal, com més variada i natural sigui aquesta 
fibra, més salut guanyarem!! A més, els cereals integrals aporten un alt contingut de vitamines del 
complex B, que es perden amb la refinació dels grans.  

 

 

 

ALTRES mín màx S1 S2 S3 S4 S5 MITJA valoració 

PRESÈNCIA D’HORTALISSES CRUES O FRUITA 
FRESCA  

A CADA 
ÀPAT 

5 5 5 5 5 1 
+ 

PRESÈNCIA D’HORTALISSES AL MENÚ A CADA 
ÀPAT 

5 5 5 5 5 5 
+ 

UTILITZAR OLI D’OLIVA O DE GIRASOL ALT OLEIC PER CUINAR I 
AMANIR 

+ + + + + + 
+ 

UTILITZAR OLI D’OLIVA VERGE EXTRA PER AMANIR + + + + + +  

PRESÈNCIA DIÀRIA DE PA INTEGRAL 5 - 7 1 1 1 1 1 1 -- 
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En la programació de menús escolars de Camposestela, s’ha valorat els diferents 
aspectes i consideracions, donant una valoració positiva en els següents aspectes: 

 ASPECTES NUTRICIONALS: nombre de grups d’aliments, freqüència d’elecció dels diferents 
aliments, elecció de varietats integrals dels cereals, predomini dels aliments d’origen 
vegetal, frescos i de temporada, entre altres.  

 ASPECTES HIGIÈNICS: aliments i preparacions innocus, assegurant la seguretat alimentària 
en els menús.  

 ASPECTES SENSORIALS: textures, temperatures, sabors, presentació, colors, inclusió de 
tècniques culinàries variades i apropiades a l’edat i a les característiques dels comensals, 
adaptant-se sempre a les necessitats dels nens i nenes.  

 ASPECTES AMBIENTALS I SOCIALS: la consonància amb l’estació de l’any, a la vegada que es 
promou l’ús d’aliments frescos, de temporada, locals i de proximitat, contribuint així a 
mantenir la cultura gastronòmica, a dinamitzar l’activitat productiva agrària local, i 
s’afavoreix la sostenibilitat ambiental.  

 ALTRES ASPECTES: oferta variada, quantitats que respecten la sensació de gana, inclusió de 
propostes culinàries relacionades amb l’entorn i el territori o també d’altres cultures, les 
festes i celebracions, etc. DONAR OPCIONS DE DINAR DE CARMANYOLA, PELS DIES QUE SE’N 
VAN D’EXCURSIÓ.  

 TAMBÉ S’HA VALORAT: varietat de colors la presentació i els colors de les preparacions són 
molt importants. El menú, a més de ser equilibrat nutricionalment,  TAMBÉ ÉS ATRACTIU I 
EVITA CAURE EN LA MONOTONIA, NO ES REPETEIXEN PLATS.  

 TEXTURES: textures adequades a les necessitats de cada grup d’edat, sent més toves i fàcils 
de mastegar per als més petits, i evitar l’excés de triturats, carns picades i aliments tous per 
als més grans, introduint progressivament més tipus de coccions i varietat en les 
presentacions dels diferents plats servits. 

 TEMPERATURA cada plat arriba al comensal a la temperatura adient que el caracteritza amb 
relació al tipus de preparació i també a l’època de l’any. La sopa és una preparació calenta i 
l’amanida, una preparació freda. Cal evitar els reescalfaments reiterats dels aliments o dels 
plats prèviament preparats, ja que fan que la qualitat nutritiva, higiènica i sensorial 
disminueixi.  

 TÈCNIQUES CULINÀRIES les formes de cocció són variades (bullit, vapor, al forn, guisat, 
arrebossat, fregit) per tal d’enriquir el procés d’aprenentatge i acceptació de nous plats, així 
com per adequar la digestibilitat de cada àpat.  

 Camposestela també adapta les tècniques culinàries a les característiques de l’edat dels 
infants.  

 ALIMENTS DE TEMPORADA, LOCALS I DE PROXIMITAT AL MENJADOR ESCOLAR. 
Camposestela juga a favor del seu entorn, promocionant l’economia de la zona i la 
incorporació d’aliments de temporada, locals i de proximitat al seu menjador, els aliments 
són més frescos i conserven millor les seves propietats originals.  
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Si Camposestela valora la possible incorporació d’aliments de producció ecològica 
als menús escolars, sempre que siguin de temporada, locals i de proximitat, es pot 
considerar com un valor afegit, i en destaquen els avantatges en relació amb la protecció del medi 
ambient, el benestar animal i els aspectes sensorials (aroma, gust, etc). Tant els aliments de 
producció ecològica com els de producció convencional, són segurs i nutritius.  

COMPLEMENTACIÓ DELS ÀPATS A LA LLAR A PARTIR DEL CONEIXEMENT DEL MENÚ ELABORAT AL 
MENJADOR ESCOLAR, s’ha de procurar que la resta d’àpats del dia que fan els infants complementin 
el dinar, de manera que incloguin els aliments que no han estat presents en l’àpat del migdia, és 
així en la línea de les recomanacions que conjuntament amb Camposestela elaborem.  

 

Finalment remarcar que la programació de menús consta de 5 setmanes, per sobre el mínim 
establert, el que ens assegura molta varietat d’aliments, textures, tècniques culinàries i evita la 
monotonia.  

La beguda que SEMPRE s’ha d’oferir és l’aigua.  

Les racions s’han d’adaptar a l’edat dels infants i a la seva gana.  

Adjunt la taula orientativa de gramatges, per a jugar amb racions òptimes tan al menjador com a 
casa.  
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PROPOSTA AMB AJUDA DE LA UNIÓ EUROPEA PEL CONSUM DE FRUITA I 
HORTALISSA. 
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GUIA PRÀCTICA PER A CELÍACS:  

HTTPS://WWW.CELIACSCATALUNYA.ORG/PDFS/GUIA-PRACTICA-LA-CELIAQUIA-A-L-ESCOLA.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.celiacscatalunya.org/pdfs/guia-practica-la-celiaquia-a-l-escola.pdf
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 EL PLAT SALUDABLE UNA EINA FÀCIL PER A SEGUIR UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE.  

 

“DRETS D’AUTOR © 2011 HARVARD UNIVERSITY. PER MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL PLAT SALUDABLE, 
SISPLAU VISITEU THE NUTRITION SOURCE, DEPARTAMENT DE NUTRICIÓ, HARVARD T.H. CHAN 
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH, HTTP://WWW.THENUTRITIONSOURCE.ORG I HARVARD HEALTH 
PUBLICATIONS, HARVARD.EDU. 
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