
 VI JORNADA PReME

 1 de juliol de 2022, de 10:00 h a 18:00 h

DIRIGIT A
Responsables i professionals de cuines i menjadors escolars, empreses de restauració escolar, tècnics/ques de salut pública

OBJECTIUS
•   Identificar estratègies i iniciatives sobre sostenibilitat en l’entorn de la restauració col·lectiva escolar liderades per l’administració, entitats 

i empreses del nostre entorn 
•   Difondre i aprendre d’experiències d’escoles que treballen l’eix de la sostenibilitat des de diferents perspectives
•   Conèixer programes nacionals i internacionals sobre sostenibilitat en el menjador escolar
•   Mostrar, a través d’una demostració de cuina, l’elaboració de receptes amb saludables i sostenibles aplicables a la restauració escolar
•   Treballar i construir conjuntament idees per iniciar o mantenir el canvi de model a la nostra escola 

Inscripció

Es donarà prioritat per rigorós ordre d’inscripció i a un màxim de 3-4 professionals d’una mateixa empresa o escola

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ
20/06/2022 o fins a esgotament de les places

Menjadors escolars: cap a un model més sostenibleMenjadors escolars: cap a un model més sostenible

27

L’estructura i la planificació dels menús tenen l’ob-

jectiu principal de facilitar una ingesta saludable 

mitjançant una oferta suficient, equilibrada, varia-

da i sostenible i, alhora, agradable i adaptada a les 

característiques i les necessitats dels comensals. 

Cal destacar la funció dels menjadors escolars com 

a garantia d’una ingesta completa per als infants 

de famílies econòmicament vulnerables.

Els menús servits als menjadors escolars haurien 

de contemplar les recomanacions que se citen en 

aquesta guia (i que estan resumides en el docu-

ment Criteris alimentaris per a la contractació de 

la gestió del menjador dels centres educatius) 

i han d’estar supervisats, tal com estableix la Llei 

17/2011 de seguretat alimentaria i nutrició, per pro-

fessionals amb una formació acreditada en nutri-

ció humana i dietètica. Cal tenir en compte, però, 

que cal que siguin consensuats entre els diferents 

agents implicats en el menjador escolar (cap de 

cuina o empresa de restauració, direcció del cen-

tre, AMPA/AFA, etc.), idealment constituïts en una 

comissió de menjador. 

És important que l’àpat del migdia, així com els re-

frigeris que es puguin dur a terme també a l’escola 

(esmorzar i berenar) es desenvolupin en uns ho-

raris adaptats a les seves necessitats i activitats, 

tant pel que fa als seus hàbits individuals i famili-

ars, com a l’horari de l’escola o institut i a les acti-

vitats extraescolars. En funció de tot això, i tenint 

en compte l’organització dels centres, s’aconsella 

que l’àpat del migdia es faci entre les 12:00 i les 

14:00 hores. 

L’Agència de Salut Pública de Catalunya ofe-

reix el Programa de revisió de menús escolars 

(PReME), de manera gratuïta, a totes les escoles 

de Catalunya. Per a més informació, consulteu la 

pàgina web del PReME.

LLOC DE REALITZACIÓ DE LA JORNADA
Fundació Alícia. St. Fruitós del Bages 
Camí de Sant Benet, s/n 
Complex de Món Sant Benet 
08272, Sant Fruitós de Bages (Barcelona) 
Tel +34 938 759 402 
Fax +34 938 759 421 

PREU D’INSCRIPCIÓ
20€
El preu inclou els àpats
La jornada està finançada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScAYNJricFdixsuaDY2TiBT78n5K2xy0R7uPeCFlW6veIQVBQ%2Fviewform&data=05%7C01%7Crcastellac%40gencat.cat%7Cd7580a6b4e8a46c4659c08da3ef8fe03%7C3b9427dcd30e43bc8c06ff7253676fec%7C1%7C0%7C637891536368269508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=E%2FyLMYfW1zLYmcSe3sXHCV8Vt9oEYBk%2F07gVN8X42Ew%3D&reserved=0


Programa
 9:45-10:00 Arribada i recollida de documentació

10:00-10:15 Benvinguda i presentació de la Jornada 
 Toni Massanés. Director general de Fundació Alícia
  Imma Cervós. Gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central

10:15-10:35  La prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari als menjadors escolars. Som-hi!
  Glòria Cugat.  Subdirectora General d’Inspecció i Control Agroalimentari. Departament d’Acció Climàtica,  

Agenda Rural i Alimentació

10:35-10:55  Menjar canvia el món. Proposta educativa pel dret a l’alimentació saludable i sostenible
 Susagna Escardíbul i José Antonio Ruiz (Fundesplai)

10:55-11:15   Cuinant xarxes. Xef2030. Cuiners i cuineres de col·lectivitats per a una alimentació més saludable i sostenible
 Nani Moré (Menjadors Ecològics)

11 :15-11 :30  Preguntes i debat

11:30-12:00 Descans actiu i refrigeri

12:00-13:00 Experiències de bones pràctiques a les escoles:
 Experiència 1:  Reducció del malbaratament alimentari. Projecte Pesa Pensa. Institut Escola Mossèn Verdaguer, Folgueroles. 

Ester Mata (Campos Estela) i Ferran Serramià (coordinador Institut).
 Experiència 2:  Més llegums, menys carn. Escola Germans Corbella, Cardedeu.   

Maria José Sánchez (cuinera) i Àngels Roca (Rocadino, F. Roca).
 Experiència 3:  Producte de proximitat. Escola Mare de Déu de Talló, Bellver de Cerdanya.  

Esther Colomé (cuinera) i Anna Gallart (tècnica projecte Mengem d’Aquí. Consell Comarcal de l’Alt Urgell). 

13:00-13:30 Preguntes i debat

13:30-15:00 Passejada i dinar

15:00-15:20  Presentació d’iniciatives nacionals i internacionals sobre sostenibilitat en els menjadors escolars 
 Fundació Alícia

15:20-16:00  Demostració culinària de plats saludables i sostenibles per a menjadors escolars
 Fundació Alícia

16:00-17:00  Taller entre els assistents: com ho podem fer a la nostra escola? Idees i estratègies pel canvi 
 Fundació Alícia

17:00-17:30 Exposició de resultats del taller

17:30-18:00 Conclusions de la jornada i comiat actiu


