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1. Introducció 
 
L'objectiu d'aquest document és recopilar en un document escrit totes aquelles actuacions, 
eines i recomanacions que creiem que poden servir als centres educatius per al procés de 
transformació i canvi cap als Menjadors Escolars Ecològics. 
 
Es tracta tant d'informació recopilada, com de propostes creades a partir del contacte que 
hem tingut amb les escoles durant l'etapa de diagnosi que s'ha fet i també fruit del procés de 
coordinació i organització que s'ha dut a terme amb alguns productors d'horta ecològica de la 
zona que abasteixen a menjadors escolars. 
 
 

2. Materials i propostes educatives per treballar els MEE a les escoles 
 
El present apartat us proposa un seguit d'idees i recopilatori de les diferents activitats i oferta 
educativa que hem recollit a la comarca i que podria ser d'utilitat per a treballar durant 
propers cursos la temàtica dels MEE des de moltes perspectives diferents. 
 
Les activitats es poden fer orientades a qualsevol dels diferents àmbits que intervenen en els 
menjadors escolars i que a la vegada són part essencial de l'educació transversal dels infants: 
tant per a fomentar l'educació ambiental en general, com per promoure una alimentació 
saludable, com per fomentar la relació amb l'àmbit de la producció ecològica i la pagesia local, 
etc. 
 
La forma que pugueu donar a aquestes propostes és la que més us convingui segons allò que 
voleu treballar i els mitjans que tingueu. Aquí us ferim un esbós de les possibilitats que hi ha.  
 
Recordeu de cara al curs vinent, que si necessiteu recolzament, orientació o contactes, podeu 
consultar al Consell Comarcal per tal que puguin facilitar-vos el màxim de recursos possibles 
per tirar endavant amb les activitats. 
 
 

2.1. Activitats 
 

 XERRADA- COL·LOQUI- TAULA RODONA. Algunes temàtiques: 
 
Menjadors Escolars Ecològics 
 
Objectius: -Aproximar a la filosofia dels menjadors escolars ecològics; -Oferir una visió a partir 
de diferents experiències en funcionament de la comarca o altres; -Crear un espai de treball 
avançat sobre les dificultats i avantatges dels menjadors escolars ecològics 
 
Públic: Tots i totes les persones implicades en aquests projectes. És a dir, professorat, cuineres, 
famílies, monitoratge, etc. 
 
 
 
 



 

 
Metodologia: El format de taula rodona amb diferents participants és interessant en aquesta 
temàtica pel fet que són projectes que involucren a molt actors diferents i és important que 
això es plasmi i que es pugui explicar i mostrar des de les diferents visions d'aquests. 
A més és interessant deixar espai per al col·loqui i debat, doncs és la manera que el públic se 
senti amb la possibilitat de començar a indagar i formar part. 
 
Possibles participants: Com a ponents o participants podem contar amb: -La Taula de Treball 
de l'alimentació escolar ecològica (plataforma de coordinació i treball a nivell català que porta 
anys fomentant i promocionant els MEE); -Escoles en funcionament (gestió del menjador a 
través de l'AMPA o gestió a través d'una empresa contractada); -Direcció de les escoles per a 
aportar la relació del menjador amb el projecte educatiu de centre i la filosofia de l'escola); -
Famílies implicades (per parlar de les vivències i canvis); - Productors i productores ecològics 
que abasteixin menjadors; -Cuineres i cuiners que treballin en MEE (per parlar dels canvis que 
ha suposat a la cuina i com s'enfoquen), etc. 
 
Agricultura ecològica i Alimentació 
 
Objectius: - Abordar la problemàtica alimentària i ambiental relacionada amb l'agricultura 
intensiva; -Emmarcar i aproximar l'agricultura ecològica a la població;  

 
Públic: Famílies, professorat, personal de les escoles, i alumnes. 
 
Metodologia: Es pot fer en forma de xerrada, amb un sol ponent, o bé en format de taula 
rodona, amb més diversitat de ponents. 
Es pot fer servir algun dels múltiples materials audiovisuals i documentals que hi ha sobre la 
temàtica a mode d'introducció o per al debat. 
 
És important sempre deixar espai per al debat i la reflexió. 
 
Consum responsable 
 
Objectius: -Reflexionar sobre els hàbits de consum i com aquests afecten al model de territori i 
societat: -Relacionar el consum responsable amb l'agricultura ecològica i de proximitat; -
Vincular aquestes propostes amb la línia educativa dels centres i les activitats que s'hi 
desenvolupen 
 
Públic: Famílies, professorat, alumnes i personal de les escoles. 
 
Metodologia: Es pot fer en forma de xerrada, amb un sol ponent, o bé en format de taula 
rodona, amb més diversitat de ponents. 
Es pot fer servir algun dels múltiples materials audiovisuals i documentals que hi ha sobre la 
temàtica a mode d'introducció o per al debat. 
 
És important sempre deixar espai per al debat i la reflexió. 
 
(El Consell Comarcal pot facilitar llistat de possibles participants en les diferents taules 
rodones) 
 
 
 
 



 

 
 

 TALLERS DE CUINA DE TEMPORADA PER FAMÍLIES 
 
Objectius: La idea seria acostar la cuina que estan gaudint els infants d'escoles amb MEE a les 
mateixes famílies. D'aquesta manera les famílies poden conèixer la filosofia i la cuina de 
l'escola i a la vegada rebre algunes idees i eines per a poder cuinar a casa amb aliments 
frescos, de temporada i ecològics. 
 
Públic: Famílies d'escoles que ja estan cuinant amb producte ecològic i de proximitat. 
 
Metodologia: Els tallers es dividirien al llarg de l'any, en funció de la temporada en què es 
fessin: cuina d'estiu (a principis de curs); cuina de tardor-hivern (primer o segon trimestre); 
Cuina de primavera (tercer trimestre). 
La idea és que fos una activitat d'un matí sencer (de cap de setmana, per exemple) realitzat a 
la cuina de l'escola. 
En funció de la temporada o època de l'any, es marcaria un parell o tres productes de la 
temporada com a protagonistes, i les receptes anirien al voltant d'aquests. 
L'activitat es podria dividir en una primera part en la que un dels productors habituals de 
l'escola portés i presentés els productes d'aquella dia (de manera que s'aprofita l'activitat per a 
acostar el productor i el camp a les famílies). Seguidament el cuiner o cuinera que dirigeixi el 
taller, podria fer una explicació nutricional dels productes. Seguidament entrar a elaborar 
diferents receptes amb aquells productes, de manera que es doni un ventall de possibilitats 
per crear i variar durant aquella temporada. 
 
Observacions: La idea és que aquesta activitat la realitzin només escoles on el menjador amb 
productes ecològics i de proximitat funcioni amb satisfacció perquè si no es pot tractar d'una 
activitat contraproduent. Es tracta d’extendre el projecte, un cop ja funciona, a les famílies. 
 
 

 TALLERS DE PLANTER I LLAVORS DE VARIETATS LOCALS / TASTOS DE VARIETATS 
LOCALS I PRODUCTES ECOLÒGICS 

 
Aquesta activitat pot programar-se i realitzar-se a partir de l'hort de l'escola o bé també a 
partir de materials, planters i llavors que es puguin aportar per a aquell dia. 
Al Vallès tenim un grup de conservació i multiplicació de llavors de varietats antigues que fa 
anys que treballa per no deixar perdre cap tresor fitogenètic i que també orienten la seva 
activitat cap a la sensibilització i difusió entre escoles i població en general. Es diuen “Llavors 
Orientals” i disposen de moltes plantes antigues del Vallès. 
Es pot demanar llavors per a plantar a l'hort, programar una activitat formativa amb ells o fins i 
tot tastos de diferents verdures.  
 
(Contacte Llavors Orientals: miquelan@coac.net, marisamasjoan@gmail.com ) 
 

 TALLER DE PA AMB FARINES ECOLÒGIQUES I ANTIGUES 
 
El Vallès és una comarca tradicionalment cerealística i això vol dir que els blats, les farines i el 
cereal en general són elements molt pròxims a nosaltres. 
 
 
 
 



 

 
 
Els tallers de pa són interessants per què tenen un component manipulatiu molt important i 
això enganxa a la canalla, que gaudeix amassant i treballant el pa. Finalment poder menjar allò 
que han elaborat li dóna el complement essencial. 
 
A través de l'activitat de fer el pa, es poden tocar temes com la pèrdua de biodiversitat (parlar 
dels blats que s'han perdut en pro de varietats més productives,  etc.), la producció ecològica, 
l'artesania alimentaria Vs. L'agroindustria, etc. 
 
(Contacte per a possibles talleristes: A través del Consell Comarcal us poden passar alguns 
contactes per al taller) 
 

 MERCAT O PARADA DE PRODUCTES DE TEMPORADA ECOLÒGICS I DE LA ZONA 
 
Objectius: La idea és donar a conèixer la producció local ecològica i fer-la arribar a l'escola en 
un format adient per a aquesta. El mercat no té perquè ser un fi en si mateix, però pot ser una 
bona eina o un acompanyament en dies festius o jornades concretes que es realitzin 
relacionades amb la temàtica agroalimentària o ambiental. 
 
Públic: Famílies i infants de l'escola 
 
(El Consell Comarcal pot  facilitar llistat de productors i productores de la zona) 
 

 PORTES OBERTES A LES FINQUES DELS PRODUCTORS I PRODUCTORES DE VERDURA 
DEL VALLÈS ORIENTAL 

 
Alguns dels productors i productores de la comarca realitzen periòdicament jornades de portes 
obertes ales seves finques per a donar a conèixer l'agricultura ecològica, les diferents 
propostes de consum responsable i de proximitat que ofereixen, així com la importància de 
conceptes com el consum de verdures de temporada, la localitat dels productors o la frescor. 
 
Propostes dels productors: a) Oferir a les famílies que visitin les finques en una de les jornades 
de portes obertes establertes (normalment en cap de setmana), durant el curs; b) Oferir una 
jornada de portes obertes al professorat especialment pensada per a ell (en aquest cas 
s'ofereixen a trobar un matí o tarda del mes de Juliol) 
 
 
 

2.2. Format de les activitats 
 
Totes aquestes propostes i d'altres poden programar-se de formes diferents i emmarcar-les en 
jornades o formats diversos en funció de l'interès de cada centre: 
 

 Jornada de sensibilització: 1 sol dia concret dedicat a una temàtica. Intens i comprimit 

 Una setmana dedicada a certa temàtica:  

 Dedicació alterna: cada 1er divendres de mes durant 1 trimestre 

 
 



 

 
 

2. Pla de Subministrament dels productors ecològics del Vallès Oriental 
 

3.1. Presentació 
 
Al Vallès Oriental podeu trobar cada cop més productors i productores ecològics que poden 
participar amb el vostre centre i, a part de subministrar el seu producte, fins i tot oferir altres 
contactes i activitats, com visites als horts, activitats formatives, etc. 
 
Un dels contactes que des del Consell Comarcal s'han fet en el marc d'aquest projecte és amb 
un grup d'agricultors i agricultores que ja estan treballant amb menjadors escolars i que 
pretenen donar resposta de forma conjunta a les demandes de les escoles que es vagin 
incorporant. 
 

3.2. Filosofia dels productors i productores 
 
Practiquem i difonem una agricultura que produeix aliments més saludables, més respectuosos 
amb el medi ambient i amb criteris socials: 
 
- Ens donem suport mútuament i col·laborem entre nosaltres per no competir. 
- Busquem la manera de revalorar i assegurar la continuïtat del nostre ofici i vetllem per 
mantenir un medi rural viu al Vallès: busquem uns preus dignes pel pagès/esa i assequibles pel 
consumidor/a.  
- Establim la màxima relació directa amb els consumidors finals, ja siguin famílies o particulars, 
cooperatives de consum, escoles o restaurants. 
- Difonem la importància del coneixement del medi agrari a la població. 
- Treballem per recuperar i revalorar varietats locals, coneixements i pràctiques tradicionals, 
combinant-los amb noves tecnologies i recursos.  
- Cultivem varietats lliures de transgènics (o organismes modificats genèticament). 
 

 
 

3.3. Objectius i beneficis dels MEE, segons els productors i productores 
 
 
Entenem que els menjadors escolars són espais on s'educa no només per fomentar una 
alimentació saludable, sinó també en molt altres valors socials i ambientals. 
 
- Per respectar i cuidar els grups més vulnerables de la societat, com ara els infants, perquè 
creiem que han de tenir accés a aliments frescos i ecològics. 
- Per apropar  els espais rurals i urbans: cal saber qui produeix els aliments i qui se'ls menja. 
- Per promoure l'educació ambiental i agroalimentària. 
- Per donar transparència i traçabilitat en tot el procés productiu.  
- La petita pagesia pot donar sortida a la seva producció i tornar a prendre el paper que té com 
a base de l'alimentació del territori. 
- Fomentem una agricultura ecològica que no només produeix productes saludables per al cos i 
al medi ambient, sinó que també té valors socials com la dignitat de les persones productores i 
les consumidores. 
-Consumint  productes locals ens beneficiem de la frescor i temporalitat dels aliments, ja que 
entre la collita i el subministrament passa el mínim temps possible. A més seguim la 



 

temporalitat dels productes i ens alimentem amb el que el nostre cos necessita en cada època 
de l'any. 
 
-Aprenem a valorar el cicle dels aliments i a cuinar els productes que geogràficament 
s'adeqüen més a la nostra cultura. A més de fomentar un mercat local de productes 
alimentaris que socialment és més just i ambientalment més sostenible. 
- En alimentar-nos de productes locals ens beneficiem de la frescor i vitalitat dels aliments, ja 
que entre la collita i el subministrament passa el mínim temps possible. 
-Amb la nostra opció de compra i consum potenciem l'economia local i el desenvolupament 
rural i decidim el model de territori que volem. 
 

3.4. Propostes i Condicions de participació 
 
Si la vostra escola està interessada a que treballem conjuntament... 
 
- Assegureu-vos que la comunitat escolar està convençuda i engrescada a fer el canvi abans de 
començar a introduir un producte ecològic. Us podem ajudar en aquest procés amb propostes 
i material. 
- Contacteu amb nosaltres o bé amb els pagesos i pageses que tingueu a la vora. Recordeu que 
la proximitat és un dels valors afegits dels menjadors escolars ecològics. 
- Establirem un pla de subministrament que inclogui uns acords sobre els productes amb què 
cal que us proveïm i en quina periodicitat. Penseu que al camp les coses triguen uns mesos a 
créixer i que la previsió i el compromís són la clau per no haver de llençar menjar i per donar 
estabilitat al productor/a. 
- Es pot començar consumint a ritmes diferents i amb determinats tipus de productes. No cal 
córrer. 
- El proveïment podrà ser setmanal o bé quinzenal, i preferentment en dimarts. 
-La nostra idea és que els preus es mantinguin fixes al llarg de l'any (i no fluctuants segons el 
mercat) susceptibles de revisió i discussió d'un any per l'altre. 
 
Valorem molt el fet de tenir la mateixa filosofia al voltant dels menjadors escolars ecològics i 
estem segurs que amb ganes i flexibilitat podem trobar formules que respecten les necessites 
de tots els actors implicats. 
 
 

3.5. Calendari d'algunes de les verdures que podem oferir 
 
Aquestes són algunes de les verdures que poden créixer a la nostra comarca i els mesos de 
l'any en que es poden donar. 
 
 
 

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY

Tomàquet/albergínia/pebrot

col

Col-i-flor

carbassó

carbassa

enciam

pastanaga

porro

patata

espina/bleda

tomacó

Mongeta tendra



 

 
 

3. ANNEX 
 

I. Calendari de portes obertes a les finques: 
 
AEG Gallecs: 
 
Un dissabte a la tardor i un dissabte a la primavera (consultar) 
 
Can Salvi , núm 5, 08100 – Mollet del Vallès 
 
ravenegre@gmail.com - 691543576 
 
La Tavella 
 
Propera data: Dissabte 23 de Juliol 
 
Carretera de Cardedeu a Cànoves, km 4 08440C 
 

www.latavella.cat - 672197191  
 
La Kosturica 
 
Cada primer diumenge de mes (de maig a octubre, ambdós inclosos). Propera 
data: Diumenge 2 de juliol d'11 a 13h. Cal confirmar assistència. 
 
Masia de Can Marquès s/n, 08142- Canovelles 
 
kosturica@gmail.com   - 646036757 
 
 

II. Calendari de productes de temporada de Catalunya (al dossier) 
III. Vídeo “Aprendre a menjar, aprendre a viure” (al dossier) 
IV. Ofertes educatives de les finques i explotacions d'agricultura ecològica 

per a escoles (al dossier): 
  -AEG Gallecs- Mollet del Vallès 
  -La Tavella- Cardedeu 
  -Can Puig Oriol- Les Franqueses del Vallès 
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V. Recursos existents: 
 
Documentació general sobre Menjadors Escolars Ecològics: 
 
-Manual A Taula, de la Taula de Treball de l'Alimentació Escolar Ecològica i el 
Departament d'Agricultura 

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/08_Publicacion 
s_material_referencia/Fitxers_estatics/Manual_A_Taula.pdf 
 
-Manuals de la "Junta de Andalucía" sobre el programa de Consum Social Ecològic 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/areastematicas/ 
produccion-ecologica/promocion/consumo-social/prueba_consumo.html 
 
-Manual sobre l'impacte de l'alimentació per a infants, del Consell comarcal Urgell 

http://www.urgell.cat/serveis/publicacions/mengem.pdf 
 
 
Informació relacionada amb l'agricultura industrial i l'ecològica 
 
-Per a mestres, educadores de menjador i famílies, d'Entrepobles 

http://ecomenjadors.org/temes.html 
 
 
Material per a realitzar Activitats Educatives: 
 
- Activitats educatives pel l'Aula, Entrepobles 

http://ecomenjadors.org/aula.html 
 
-Activitats educatives pel Menjador, d'Entrepobles 

http://ecomenjadors.org/menjador.html 
 
-Educació participativa sobre sobirania alimentària, d'Entrepobles 

http://ecomenjadors.org/transits.html 
 
-Dinàmiques, tallers i recursos pedagògics per a treballar el sistema agroalimentari, 
de Marta Moreno, Marta de Buen i Alba Sánchez, impartits a RAI. 

http://asapcatalunya.files.wordpress.com/2011/03/dossier-quc3a8- 
mengem1.pdf 
 
 
Contes: 
 
-Les diferències entre agricultura ecològica i industrial, d'EdPac 

https://asapcatalunya.wordpress.com/2010/12/28/conte-la-cuca-el-cuc-verd/ 
 
-Sobre Sobirania alimentària, d'Enginyeria Sense Fronteres 

h ttps://asapcatalunya.wordpress.com/2010/12/27/conte-la-colla-pessigollavol- 
salvar-el-mercat/ 
 
 
Guies i recursos pràctics: 
 



 

-Guia pràctica de l'hort escolar, del Departament d'Agricultura 

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL01_PAE/06_Publicacions 
_material_referencia/Fitxers_estatics/guia_hort_escolar.pdf 
 
 
Material digital- Interactiu: 
 
-Projecte Europeu té per objecte facilitar l'accés, ús i explotació de continguts 
educatius digitals relacionats amb l'agricultura ecològica i l'agroecologia. 

http://portal.organic-edunet.eu/ 
 
 
Material Audiovisual: 
 
-Vídeo: “Aprendre a viure, aprendre a menjar”, d'Entrepobles i la Taula de Treball 
d'Alimentació Escolar Ecològica 
 
- Vídeo sobre sobirania alimentaria, de la campanya No et Mengis el Món 

https://asapcatalunya.wordpress.com/2010/12/27/video-%E2%80%9Con 
%E2%80%9D-por-el-reconocimiento-de-la-deuda-ecologica-y-la-defensa-dela- 
soberania-alimentaria/ 
 
 
Conferències i Taules Rodones: 
 
-Xerrada sobre MEE i acompanyament del vídeo “Aprendre a viure, aprendre a 
menjar” de la Taula de Treball de l'Alimentació escolar ecològica 


