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ANEM CAP AL SEGON TRIMESTRE... SEMPRE ENDAVANT I MILLORANT. 

En el moment actual que estem vivint a nivell mundial, s’han posat sobre la taula 

moltes coses que cada cop ens allunyen més d’un vida saludable.  

Així mateix la nova guia d’alimentació en etapa escolar, sense saber-ho arriba en 

un bon moment per a incidir en canviar alguns hàbits i recuperar-ne d’altres que 

l’estil de vida consumista i ràpid ens ha fet oblidar.  

Un dels fets més importants avui en dia, és el respecte cap al pròxim, sobretot cap a 

les persones grans. Així doncs, Camposestela, per celebrar els seu 50è aniversari, 

promociona el DIA DE LA IAIA o IAIA’S DAY, per tal de potenciar així els plats típics 

de la nostra terra i la cuina de reaprofitament. Posant de manifest un cop més, la 

nostra joia culinària, La Dieta Mediterrània, implantada actualment en molts col·legis 

d’arreu del món com a estil de vida i cuina saludable.  

En aquest sentit, és convenient que L’EDUCACIÓ ALIMENTÀRIA que reben els infants 

inclogui els aliments més adequats per a la seva salut i EL CONEIXEMENT I 

L’APROFITAMENT de la gran varietat de productes i preparacions propis de la nostra 

cultura i del nostre territori.  

Per alimentar-nos de manera conscient i saludable i de respecte amb el medi 

ambient, hem de saber tant el que necessitem com també d’on i com s’obté, com 

arriba al nostre plat, com es prepara i com es pot consumir.  

Per a fer una guia actualitzada i vàlida, s’han analitzat diferents aspectes de l’entorn 

dels escolars,, i aquestes enquestes alimentàries ens mostren que els infants i escolars 

fan unes ingestes molt baixes d’hortalisses, fruites i llegums i unes ingestes baixes de 

cereals integrals (pa, arròs, pasta, etc.). En canvi, fan una ingesta molt elevada de 

carns i derivats, i també excessiu de productes ultra processats amb un elevat 

contingut en sal, greixos no saludables i sucres afegits.  

Tot això resultat d’una alimentació poc conscient i basada en el màrqueting i 

publicitat enganyosa, excés de productes ultra processats  a la venta. On la principal 

raó, es facilitar i tenir temps per altres activitats, descuidant de bé a bé, la nostra 

salut i alimentació.  

Hi ha dos àmbits claus per a què els escolars aprenguin i al mateix temps transmetin 

tot el què en matèria d’alimentació i nutrició han après: un és l’aprenentatge 

d’hàbits en família i l’altre el rol del menjador escolar en tot aquest procés educatiu. 
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Així doncs s’ha de potenciar aspectes que incideixin en la recuperació de la dieta 

mediterrània, considerada una de les més saludables i sostenibles del món. És a dir, 

afavorir el consum de fruites fresques i hortalisses de temporada, llegums, fruita seca, 

cereals integrals, oli d’oliva verge, làctics sense ensucrar i peix i ous per sobre de la 

carn, evitant qualsevol tipus de begudes ensucrades i, per descomptat, les begudes 

alcohòliques. Els aliments millor que siguin frescos o poc processats, de producció 

local i de venda de proximitat i de temporada.  

La dieta mediterrània potencia les activitats culinàries i gastronòmiques, també les 

d’aprofitament, relacionades amb la reducció del malbaratament alimentari, 

l’estacionalitat, els àpats familiars o en companyia i l’adopció d’hàbits alimentaris 

estructurats i saludables. Estructuració dels menús segons els àpats, racions i 

quantitats adequades, alimentació conscient, reconeixement de la gana i el punt 

de sacietat, etc.  

Un objectiu clar per al 2021 és el d’aprofitament alimentari, relacionat amb la 

reducció del malbaratament alimentari que és pot dur a terme a la resta de les 

nostres activitats diàries, com el reciclar o reutilitzar productes, pots de vidre, caixes, 

bosses etc.  

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’evidèn-

cia científica més actual que relaciona determinats consums i freqüències amb ma-

jor risc de patir algunes malalties, i considera el coneixement que relaciona els efec-

tes de determinada forma de menjar amb un major impacte ambiental. 
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LES APORTACIONS PRINCIPALS QUE ENS PROPORCIONA LA NOVA GUIA 

Les novetats principals de l’actualització de la guia de l’alimentació saludable en 

l’etapa escolar 2020 són: 

1- Aliments frescos i reducció del malbaratament alimentari 

Es recomana prendre aliments frescos o mínimament processats, de temporada, 

preferentment de producció local i de venda de proximitat i de producció agroe-

cològica. 

2- S’incorporen els missatges principals de la guia del 2018 “Petits canvis per 

menjar millor”, també de la Generalitat.  

 Consumir més fruita, hortalisses i fruita seca. 

 Canviar els productes refinats per integrals. En el dia a dia de la nostra alimentació hi 

ha molts aliments refinats, i manquen els integrals, per això s’ha de potenciar, el con-

sum de cereals integrals, sense processar, farines integrals per arrebossar i cuinar, pa 

integral en algun dels àpats del dia.  

 Beure aigua principalment. L’aigua és vida, i per sort, a Catalunya gaudim d’aigua 

potable a tota la CCAA.  

 Utilitzar oli d’oliva, per cuinar i amanir, i si pot ser utilitzar oli d’oliva verge.  

 Reduir el consum de sal, sucres, carns (sobretot processades i vermella) i d’aliments 

ultra processats. Derivat de les enquestes dutes a terme per a la confecció de la guia 

alimentària, s’ha demostrat el excessiu consum de sal i sucres en la població en 

etapa escolar, fet que s’ha de reduir de manera important. La sal, molts cops està 

emmascarada en certs productes o aliments, per això és important saber llegir les 

etiquetes i realitzar una compra saludable i conjuntament utilitzar poca sal en la 

cuina. Tan la sal com el sucres emmascaren els gustos reals dels aliments, desequili-

brant a la vegada, els gust pel menjar i l’apetència natural pels aliments reals.  

 

https://etselquemenges.cat/repte/apren-a-triar-els-processats-i-seguiras-menjant-menjar-real
https://etselquemenges.cat/abc/per-que-les-verdures-haurien-de-ser-la-base-de-lalimentacio
https://etselquemenges.cat/abc/el-que-necessites-es-fruita-seca
https://etselquemenges.cat/receptes/cuinera-montse-vallory/coccio-base-de-larros-integral
https://etselquemenges.cat/repte/quant-de-sucre-samaga-en-els-productes-industrials
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3- Noves freqüències d’aliments al menjador escolar. 

Aquestes noves freqüències integren les proposades a la guia del 2018 “Petits canvis” 

i tenen la intenció d’oferir un menú més saludable per als infants, però també per al 

planeta, ja que promou evitar el malbaratament alimentari i l’impacte mediambi-

ental de les decisions de compra: 

 S’augmenta la presència de proteïna vegetal en forma de llegums. 

 S’augmenta la recomanació d’hortalisses a cada àpat (sigui en un primer plat o se-

gon). 

 Hi ha una aposta pels cereals integrals. 

 Es redueix la presència de carns i peixos.  

Cal realitzar una gran tasca en educació alimentària, per a aprendre i integrar els canvis 

proposats, és el cas de la carn i el peix, encara que no hi siguin presents en un àpats, 

aquest segueix essent complet.  

 

 

“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.” 

4- Menús per a situacions especials i d’atenció a la diversitat 

A part dels menús que ja s’estaven elaborant per motius de salut, també es tenen 

en compte motius ètics o religiosos. Això es tradueix en menús sense porc o sense 

aliments d’origen animal. 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_salu_tothom/Petits-canvis/petits_canvis_la_guia.pdf
https://etselquemenges.cat/fills/quants-llegums-han-de-menjar-i-2
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5- Més protagonisme als infants 

 Donar més protagonisme als infants fent-los participar en el procés alimentari: tallers 

especials per als escolars, participació en les diferents activitats com comprar, cuinar, 

preparar la taula, etc.  

 Es considera molt important el paper de l’adult acompanyant els infants, tant al men-

jador escolar com en l’entorn familiar per promoure una alimentació saludable. 

6- Potenciar l’ activitat física en l’etapa escolar. 

La guia dóna una orientació per fer l’activitat física que es pot repartir en diferents 

moments de la jornada tenint en compte sempre el joc actiu i el moviment espon-

tani en qualsevol ocasió (pujar escales, fer els desplaçaments a l’escola caminant, 

en bici o patinet, pauses actives a l’escola o entre classes, a l’estona de lleure anar 

al parc després de l’escola o passejar per la natura). També es poden incloure ac-

tivitats extraescolars esportives més intenses. 

La guia de l’alimentació saludable en etapa escolar 2020, de moment només s’ha 

publicat en català, però ben aviat sortirà en castellà i en altres idiomes, tal com va 

passar amb la guia “Petits canvis”, que s’ha convertit en un document de referèn-

cia per a nutricionistes d’arreu. 

Així doncs CAMPOSESTELA i tot el seu equip es marca com a objectiu anar integrant 

les diferents propostes de la guia. De manera que sigui un procés educatiu i divertit 

per als infants i conjuntament per a les seves famílies.  

S’ha valorat els Menús de Catering Camposestela, de 5 setmanes corresponent al 2n 

trimestre del curs escolar 2020 – 2021, seguint les bases en alimentació i nutrició 

saludable en etapa escolar d’evidència científica i la ja mencionada guia de 

l’alimentació saludable en l’etapa escolar Ed. 2020 de l’Agència Catalana de Salut 

Pública. També considerant totes 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). 

La programació i estructuració dels menús per a les 5 dies de menjador escolar 

durant les 5 setmanes de menús diferents, seguirem la taula de Valoració Nutricional 

Qualitativa, per als que s’ha d’anar assolint les directrius marcades.  

En tota la narració de la present valoració nutricional, també posem de manifest, els 

detalls positius que Camposestela aporta en el procés educatiu i alimentari dels 

infants, també si s’escau, els detalls negatius i que s’haurien de millorar.  
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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 
valorac

ió 

Verdura i hortalissa 1 2 5 5 4 4 3 4.2 + 

Llegums 1 2 1 2 2 1 1 1.4 + 

Pasta 1 1 1 1 1 1 1 1 + 

Arròs 1 1 1 1 1 1 1 1 + 

Altres cereals: mill, blat de moro, fajol, 

quinoa, etc. O tubercles com Patata, 

moniato, yuca, etc. 

0 1 1 1 1 1 1 1 + 

si el primer plat inclou carn, peix o ou 

el segon ja no n’ha de dur. 

  0 0 0 0  0 
+ 
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Hi ha una diferència total del trimestre passat, i és que en els primers plats es 

compleixen totes les directrius marcades, a més, cada plat està ben definit i detallat 

pel seu nom. 

 Hi ha aquestes novetats marcades com a objectius a integrar o en el cas del 

“meatless day” a mantenir.  

 Iaia’s day: 2 dies en la setmana 2 i 3 aquest dies s’inclouen plats cuinats 

tradicionals de la cuina catalana i de reaprofitament alimentari, evitant així el 

malbaratament d’aliments.  

 I les opcions integrals per a elecció individual de cada infant o família, un fet 

important per anar potenciant aquestes opcions. Això complementa, en 

alguns dies l’opció del pa integral que també podria ser a l’elecció de cada 

infant.  

 La proposta de ... si t’atreveixes per incentivar als escolars a tastar plats o 

aliments que no han provat.  

Fets al cole: una opció molt motivadora i divertida per fer partícips als infants en la 

elecció i confecció d’aquell menú. A més, que promociona l’autoestima i la 

independència de cada un. 

 

SEGONS PLATS 

 Proteics 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 



  

Menú escolar 2n trimestre VALORACIÓ NUTRICIONAL QUALITATIVA dels menús del curs escolar 2020– 2021, per 

SILVIA SOLANA DIETISTA – NUTRICIONISTA nº de col·legiada CAT.000440 
9 

 

Els segons plats gairebé s’ajusten a les bases de la guia, tot i que és una evolució 

progressiva, cal fer 1 dia a la setmana un plat de llegum, i 1 altre dia que inclogui ou. 

Per la resta d’opcions, no hi ha cap problema, només que en base de promocionar 

una alimentació variada i basada en la dieta mediterrània seria possible incloure 

conill o hamburguesa de conill algun dia, i variar les carns vermelles que no siguin 

sempre vedella i porc.  

 

El peix blau es pot incloure 1 dia per setmana, encara que no és necessari que sigui 

cada setmana. El que si és important que el peix, hagi passat un congelat a -20ºC 

durant 5 dies, per seguretat alimentària per control i eliminació de l’anisakis. Tan en 

peix blau com en peix blanc. Les seves preparacions han de ser adequades a l’edat 

i la destresa de l’infant, sense espines i en bon estat organolèptic.  

 

Segons plats 
mín 

mà

x 
S1 S2 S3 S4 S5 MITJA 

valorac

ió 

proteícs vegetals (llegums i derivats, 

cuinats sense carn, peix ni ous) 
1 2 1 0 1 0 0 0.4 -- 

Carn blanca (aus i conill) 1 2 1 2 1 2 2 1.6 + 

Carn vermella (vaca, bou, vedella, 

cavall, porc i xai i processats com 

salsitxes i hamburgueses) 

0 1 1 1 0 1 1 0.8 + 

Peix blanc i blau (inclou sípia i calamar) 1 1 1 1 1 1 1 1 + 

Ous (dur, fregit, forn, truita) 1 1 1 0 1 1 1 0.8 + 

 

 

 

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 
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Guarnicions  mín 
mà

x 
S1 S2 S3 S4 S5 

MITJ

A 

valorac

ió 

Amanides variades 3 4 3 3 3 3 4 3.5 ++ 

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 + 

Les guarnicions són variades i amb aliments de temporada. Inclouen fruits secs 

combinats amb les amanides. Els bastonets de pastanaga, han estat considerats 

com a una amanida per la seva valoració, destaquen per ser una hortalissa de 

temporada, amb un contingut nutricional molt important, pel desenvolupament dels 

infants i el seu sistema immunitari.  

En el cas de la fruita fresca, considerem que també l’elecció serà de fruita del temps 

(podeu consultar la taula de fruita i verdura de temporada).  

El postres sense sucre és el iogurt natural.  

Puntualment una opció més dolça és correcta, tal i com Camposestela inclou la 

combinació de fruita amb canyella i mel i el plàtan amb xocolata, encara que 

continguin sucres (mel i xocolata), aquesta combinació és més saludable que unes 

natilles o pastissets.  

 

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  
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TÈCNIQUES CULINÀRIES 
mín 

mà

x 
S1 S2 S3 S4 S5 MITJA 

valoraci

ó 

PRECUINATS ARREBOSSATS (croquetes, 

crestes de tonyina, pizzes, hamburgueses, 

salsitxes de tofu, etc.) 

≤ 2 al 

mes 

0 0 1 1 1 0.6 

+ 

FREGITS ALS SEGONS PLATS ≤ 2 a la 

setmana 

0 0 2 1 2 1 
+ 

Fregit o arrebossat en guarnicions ≤ 1 a la 

setmana 

 

0 1 0 0 0 0.2 

+ 

 

En aquesta taula analitzem els aspectes sensorials dels menús:  

 En resum podem observar una varietat en textures diferents dins d’un mateix àpat. 

Com per exemple la combinació del brou vegetal i pasta + el rostit de porc + 

bastonets de pastanaga + iogurt de postres.  

 Les temperatures de presentació dels plats calents han de ser superiors a 65ºC al 

centre de l’aliment per les preparacions calentes, i a temperatura  refrigerada per 

amanides i postres lactis com el iogurt. Temperatura ambient per altres aliments com 

la fruita fresca. Han de mantenir l’aliment i preparació en bon estat, una cocció 

correcta i no han de cremar o perjudicar a l’infant.  

 Les preparacions presentades per Camposestela combinen de manera molt 

equilibrada diferents gustos i colors. Resultant així una presentació molt atraient pels 

infants. Un plat molt significatiu del comentat és la pasta (integral o blanca) amb una 

salsa de carbassa i poma, a qui no li pica la curiositat per a provar aquesta recepta? 

 Els estris utilitzats al menjador són adequats a l’edat de cada comensal i adaptats a 

la seva destresa.  

 Hi ha diversitat de tècniques culinàries, els estofats predominants de la temporada 

d’hivern. Brous, caldos i escudelles típics de la nostra gastronomia. Pollastre al forn 

amb verdures, patata al caliu, rostit de porc, etc preparacions fetes al forn, fins i tot 

la truita de patates, també es pot adaptar i cuinar-se al forn. Saltat de verdures o 

arròs. I en menor quantitat i tal com les directrius ens marquen, els fregits, precuinats i 

arrebossats estan per sota del que ens marca la guia. Feina ben feta!!! 

 

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  
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La presència de fruita fresca o hortalisses, és gairebé correcta, només cal reorganitzar 2-3 

dies que de postres hi ha iogurt, de guarnició patata al caliu, arròs i el dia de l’escudella i 

carn d’olla, per a tal de complir amb aquesta directriu.  

La presència diària de pa integral, un començament és incloure pa integral un cop per 

setmana, la següent opció és donar a elegir pa integral o blanc o de llavors, i en la proposta 

següent incloure’l a diari.  

Tot i així, a Catalunya, el 42,5 % dels alumnes fa ús del servei de menjador escolar, s’ha de 

tenir present que l’àpat del menjador escolar només representa un 10 % del total d’àpats 

que fan els infants en un any: un dels cinc àpats diaris, que té lloc cinc dels set dies de la 

setmana, i exclusivament durant el període escolar, uns 175 dies de 365 que té l’any. En tot 

aquest context, és important que les persones responsables dels serveis de menjador puguin 

valorar i garantir la idoneïtat de la programació de menús que ofereixen, per la qual cosa 

cal tenir present el marc reglamentari i de recomanacions vigents en el nostre territori. Però 

també han de ser conscients que els àpats són una gran oportunitat per a la relació, la 

comunicació i l’adquisició de responsabilitats i autonomia, així com per a la transmissió 

d’hàbits i valors. 

 

ALTRES 
mín 

mà

x 
S1 S2 S3 S4 S5 MITJA valoració 

presència d’hortalisses crues o fruita 

fresca  
a cada 

àpat 
4 4 5 4 4 4.2 + 

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.  
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 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 evita les preparacions seques que puguin resultar un rebuig del 

plat per part de l’infant.  

 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.  

 A més Camposestela, facilita a les famílies dels escolars, combinacions  i idees 

per la resta d’àpats. Aquestes opcions són propostes estructurades per part de 

la nutricionista.  

 La presentació dels plats i la combinació dels primers plats amb els segons, 

fan que hi hagi menys malbaratament alimentari, aquest fet fa que hi hagi més 

excedents al plat i a la taula dels comensals que no pas a la cuina. Una de les 

estratègies a seguir, és de organitzar bé els plats, no combinant 2 plats de alta 

densitat com pot ser un arròs amb verdures i de 2n una truita de patates, o bé, 

dos plats que causen més rebuig junts dins d’un mateix àpat. aquestes petits 

detalls també els anirem tenint en compte, per evitar tornar plats plens de 

menjar.  
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10 consells pràctics durant l’àpat: 

 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02public

acions/pub_alim_inf/acompanyar_apats_infants/acompanyar_apats_escola_familia.pdf 

 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02publicacions/pub_alim_inf/acompanyar_apats_infants/acompanyar_apats_escola_familia.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02publicacions/pub_alim_inf/acompanyar_apats_infants/acompanyar_apats_escola_familia.pdf
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http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/cadena-alimentaria/codi-bones-practiques-
comercials/documents/fitxers-binaris/calendari-productes-temporada.pdf 

 

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/cadena-alimentaria/codi-bones-practiques-comercials/documents/fitxers-binaris/calendari-productes-temporada.pdf
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/cadena-alimentaria/codi-bones-practiques-comercials/documents/fitxers-binaris/calendari-productes-temporada.pdf
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RECOMANACIONS PER MILLORAR LA QUALITAT 

DE LES PROGRAMACIONS DE MENÚS 

EN LA PROGRAMACIÓ DE MENÚS ESCOLARS, CAL TENIR EN 

COMPTE DIVERSOS ASPECTES I CONSIDERACIONS QUE 

S’EXPOSEN A CONTINUACIÓ: 

• ASPECTES NUTRICIONALS (NOMBRE DE GRUPS 

D’ALIMENTS, FREQÜÈNCIA DE CONSUM DELS DIFERENTS 

 

 Presència d’aliments frescos, predomini d’aliments d’origen vegetal, etc.). 

 Aspectes higiènics (aliments, preparacions i processos innocus). 

 aspectes sensorials (textures, temperatures, sabors, presentació, colors, estris, 

la inclusió de tècniques culinàries diverses i apropiades a l’edat i a les 

característiques dels comensals). 

 Aspectes ambientals i socials (la consonància amb l’estació de l’any, 

promovent l’ús d’aliments frescos o mínimament processats, de temporada i 

de proximitat, contribuint així a mantenir la cultura gastronòmica, a dinamitzar 

l’activitat productiva i agrària local, i afavorir la sostenibilitat ambiental). 

 Altres aspectes (oferta variada, quantitats que respectin la sensació de gana, 

inclusió de propostes culinàries relacionades amb l’entorn i el territori o també 

d’altres cultures, les festes i celebracions, menús per a col·lectius amb 

necessitats especials (al·lèrgies, celiaquia, restriccions alimentàries motius 

religiosos o ètics, etc.). 

 Consideracions  generals: 
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 és important tenir present que la quantitat de les racions s’ha 

d’adaptar a l’edat i a l’apetència dels infants.  

 En aquest document: trobareu informació relacionada amb 

l’acompanyament de l’infant durant l’àpat:  

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alim

entacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/acompanyar_apats_infants/acom

panyar_apats_escola_familia.pdf 

 L’aigua  ha de ser la beguda principal al llarg del dia. és recomanable que 

estigui sempre present en tots els àpats i que sigui de fàcil accés per als infants 

arreu de l’escola. L’aigua de l’aixeta, provinent d’una xarxa de distribució 

pública, és apta i saludable per al consum i evita l’ús d’envasos d’un sol ús. 

 La utilització de sal en les preparacions ha de ser mínima o moderada i cal 

utilitzar sal iodada. 

 És important que hi hagi l’opció d’acompanyar els àpats amb pa, garantint la 

presència del pa integral. 

 És recomanable incloure en la programació propostes gastronòmiques 

relacionades amb aspectes culturals i festius del nostre entorn (castanyes i 

panellets per tots sants; escudella, pollastre amb prunes i torrons per nadal, 

etc.) o d’altres cultures (adaptades, si cal, amb productes del nostre entorn). 

 Consideracions específiques: és important especificar el tipus de preparació i 

d’ingredients de tots els plats, i variar-ne la presentació. també, es recomana 

especificar el tipus de salses i de preparacions de pastes, arrossos, llegums, 

etc., així com el tipus de carn i peix i la seva preparació –per exemple, estofat 

de sípia, rodó de gall dindi al forn, pit de pollastre arrebossat, etc., per tal 

d’evitar que el mateix tipus de carn i peix i les mateixes coccions es repeteixin 

massa sovint. 

 Les  coccions de carn i de peix a la planxa poden resultar, a vegades, eixutes 

(a excepció de les hamburgueses, salsitxes i botifarres, que cal limitar pel fet 

de ser carns processades). en aquest cas, serien més adequades les 

preparacions al forn, els guisats i els estofats. Els  fregits es poden oferir de tant 

en tant, tenint cura de no sobrepassar les freqüències recomanades i utilitzant 

els olis de manera adequada. La  freqüència recomanada de fregits per als 

segons plats és d’un màxim de dues vegades per setmana. 

 cal evitar sobrepassar la freqüència recomanada de carns vermelles (vedella, 

porc, xai, etc.) i processades (salsitxes, hamburgueses, mandonguilles, pernil, 

etc.). aquestes carns es poden servir, com a màxim, una vegada a la setmana 

(comptabilitzada dins de la recomanació de servir carn, que és d’una a dues 

vegades per setmana, amb un màxim de sis al mes). 

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/acompanyar_apats_infants/acompanyar_apats_escola_familia.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/acompanyar_apats_infants/acompanyar_apats_escola_familia.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/acompanyar_apats_infants/acompanyar_apats_escola_familia.pdf
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 és recomanable que el peix es presenti sempre en forma de filet (filet de lluç, 

de rosada, de bacallà, etc.) sobretot per als infants més petits o en centres on 

els nens i les nenes presenten dificultats per poder separar-ne les espines. amb 

el peix, també cal utilitzar altres tècniques culinàries a part de l’arrebossat 

(forn, guisat, etc.). és convenient diversificar el tipus de peix, tant blanc com 

blau, i, preferentment, de pesca sostenible, i de proximitat (evitant espècies 

que provenen de destinacions molt llunyanes, com per exemple el panga o 

la perca). Cal evitar servir peix espasa (emperador), tonyina vermella (thunnus 

thynnus), tauró (caçó, marraix, agullat, gat i tintorera) i lluç de riu o luci en els 

menús per a infants menors de deu anys, a causa del seu contingut en mercuri. 

i cal limitar també el consum d’aquestes quatre espècies a 120 grams al mes 

en infants de 10 a 14 anys 

 si el primer plat inclou carn, peix o ou el segon ja no n’ha de dur, alguns plats 

que són complets com, per exemple, canelons, paella, guisat de llegums, 

pasta a la bolonyesa, es poden acompanyar d’amanides, cremes 

d’hortalisses, brous, etc. 

 és important que els segons plats s’acompanyin d’una guarnició, que ha 

d’estar composta, gairebé sempre, per preparacions d’hortalissa crua 

(amanides). és aconsellable  especificar quins són els aliments que formen part 

de la guarnició (pastanaga i blat de moro, enciam i tomàquet, etc.). en 

relació amb les patates com a guarnició, es recomana variar-ne la forma de 

presentació i evitar servir patates fregides més d’un cop per setmana (i 

d’aquestes, les xips no s’han de servir més d’un cop per programació 

mensual). Altres  opcions poden ser: patates al forn, daus de patata al vapor, 

puré de patata (que es pot barrejar amb hortalisses -puré de patata i 

carbassa, de patata i espinacs-, etc.), la freqüència recomanada de fregits 

per a les guarnicions és una vegada per setmana com a màxim. 

 Cal que la majoria de les postres de la setmana escolar siguin a base de fruita 

fresca de temporada i de proximitat, i es pot reservar un dia per al iogurt 

natural sense ensucrar.  


