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Hàbitat Urbà 

http://vimeo.com/channels/a21escolar

L’ Agenda 21 Escolar de Barcelona: què fem, com ho fem?

http://vimeo.com/channels/a21escolar


L’alimentació en els projectes d’A21E

El consum d’aliments a l’escola 

és una realitat quotidiana

-a l’hora d’esmorzar

(proveït per l’escola a l’etapa 0-3, i de casa la resta de l’alumnat)

-del dinar (proveït per l’escola majoritàriament per l’alumnat 

de 0 fins als 12 anys i generalment també ofert dels 12 als 16)  

-el berenar (només a les escoles bressol)

-en la celebració de festes i altres esdeveniments festius 

o d’àmbit escolar més global (famílies o l’AMPA)

Els menjadors dels centres educatius són una part més del 

projecte educatiu del centre, més enllà de cobrir unes 

necessitats fisiològiques, aporta salut, fomenta criteris de 

consum i és una realitat socialitzadora i transformadora



A21E + entitats i organitzacions, impulsem que l’alimentació a 
l’escola sigui sostenible i saludable, aportant informació, 
formació, eines i criteris, recursos... per a que la comunitat 
educativa pugui responsabilitzar-se i gaudir d’un menjador 
amb aquestes característiques. 

Formació per a mestres, professorat, monitors i monitores, famílies i altres 

agents.
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http://80.33.141.76/Preguntes_frequents/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=10




Assessoraments i treball en xarxa

Administració Empreses / Entitats Comunitats educatives

Ambientalització dels 

contractes dels menjadors i 

cuines de les escoles 

bressol municipals en 

coordinació amb l’Institut 

Municipal d’Educació de 

Barcelona i el Departament 

de Millora Contínua de 

l’Àrea de Medi Ambient

Projecte MES – Menjadors 

Escolars Saludables de la 

Fundació Futur i treball 

conjunt amb les primeres 

escoles on es va implantar 

(EI Simphonie ZAL i 

Mercabarna, Escola 

municipal Patronat 

Domènech, Escola Itaca, 

etc.)

Comissions de menjador, 

AMPA, consells escolars ... i 

persones que volen avançar 

en els menjadors escolars 

més sostenibles

http://www.fundaciofutur.org/cat_menjadors_escolars.htm
http://www.fundaciofutur.org/cat_menjadors_escolars.htm
http://www.fundaciofutur.org/cat_menjadors_escolars.htm
http://www.fundaciofutur.org/cat_menjadors_escolars.htm
http://www.fundaciofutur.org/cat_menjadors_escolars.htm


Participació en jornades i seminaris per compartir experiències, dificultats i millores



Publicacions i difusió al web

Web de l’A21E

Mapa dels horts escolars

Difusió de les bones 

pràctiques de les escoles 

en l’apartat “Les escoles 

dia a dia”

Difusió de recursos 

disponibles a l’apartat 

“Recursos” i “Documents i 

+”

Introducció de criteris 

ambientals al servei de 

menjador, cantina i 

màquines expenedores 

dels centres educatius

Col·laboració en la guia 

A Taula! de la Taula de 

Treball sobre 

Alimentació Escolar 

Ecològica

Nova guia de la Col·lecció 

de Guies de l’A21E

aportar informació 

exhaustiva i actual sobre: 

alimentació

consum

sistema agroalimentari

repercussions del nostre 

model de consum

Inclourà un recull de 

recursos i referències 

sobre activitats i tallers 

d’experimentació

http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/horts.htm
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar/
https://asapcatalunya.wordpress.com/2010/12/28/a-taula-manual-per-a-la-introduccio-d%E2%80%99aliments-ecologics-i-de-proximitat-a-les-escoles/


Menú d’idees de les escoles de l’Agenda 21 Escolar



> ús d’embolcalls reutilitzables per l’esmorzar, en el marc de la prevenció 
i minimització dels residus, vetllant també per la bona gestió i/o el 
compostatge de la fracció orgànica com a pràctica significativa per la 
comprensió dels cicles de vida dels materials i recursos

> promoció d’un esmorzar més saludable, i interiorització per part de 
l’alumnat d’hàbits saludables a l’hora d’esmorzar a l’escola: entrepà fet a 
casa, una fruita, fruits secs, etc. en comptes de la brioixeria industrial 

> promoció dels envasos reutilitzables pels líquids, per portar aigua, suc, 
infusió, iogurt, etc. tant per esmorzar a l’escola com en les sortides 
escolars

> foment del consum de fruita en els esmorzars i la participació en el Pla 
de consum de fruita a les escoles de la Generalitat de Catalunya. 
Compostatge de les restes de les peles

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL06_Pla_consum_fruita_escoles/Documents/Fitxers_estatics/2012_triptic_programa_a_la_nostra_escola_mengem_mes_fruita.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AL_Alimentacio/AL06_Pla_consum_fruita_escoles/Documents/Fitxers_estatics/2012_triptic_programa_a_la_nostra_escola_mengem_mes_fruita.pdf












> enverdiment i millora de la biodiversitat dels espais, sobretot dels 
patis, amb més plantes i moltes vegades amb un petit o gran hort escolar 
ecològic, depenent de les possibilitats de cada edifici escolar.

> introducció d’hortalisses de l’hort a l’aula i a la cuina de l’escola per 
preparar alguns àpats, realització de tallers de cuina diversos

> participació de l’alumnat en la preparació d’alguns aliments
conjuntament amb l’equip de cuina com a hàbit quotidià

































> promoció d’un servei de menjador sostenible al centre educatiu: 
introducció de productes ecològics, de comerç just, de temporada, de 
proximitat; evitar el malbaratament alimentari, fer la recollida selectiva 
de la fracció orgànica, compostatge, etc. 

> foment de l’autonomia de l’alumnat i l’aprenentatge de l’autoregulació
de l’alimentació: aprendre a servir-se un mateix, segons la gana, aprendre 
a menjar de tot...









> contacte directe de la comissió de menjador amb alguns 

productors: mandarines d’un hort familiar; productor de peix fresc 

(comunicació al congrés)

> organització d’una cooperativa de consum a l’escola: cessió 

de l’espai del centre per organitzar-la entre la comunitat educativa 
de l’escola





> foment de l’ús d’estris reutilitzables per substituir els d’un 

sol ús: gots de plàstic, safates de cartró, tovallons de paper, etc. i 

foment dels menjars fets a casa, amb ingredients naturals: suc 

de llimona, coques i pastissos, menjar típic de cada lloc d’origen 

de les famílies, etc. Aquestes accions aporten coneixement i 

reconeixement de la realitat cultural de la comunitat educativa, i 
reforcen la bona convivència al centre



CONCLUSIONS

Entenem l’alimentació a l’escola com:

-un contingut curricular

-un procés d’aprenentatge

-una eina per la millora de la salut escolar

> aprenem a treballar en equip

> aprenem a interactuar i gestionar amb més respecte el 

nostre entorn i els recursos naturals

> és un procés que ens capacita a ser crítics i tenir criteris 

per prendre decisions en un entorn insegur i canviant



La tria de cada aliment que ens mengem, tenint en 

compte tot el procés des de la seva producció, 

transformació, distribució i elaboració, és una aposta 

per models més o menys respectuosos amb l’ambient 

i més o menys justos amb la societat i el món.

Educar en sostenibilitat significa també educar els hàbits 

alimentaris, reflexionar sobre els criteris de compra i de 

consum que utilitzem, incorporar dietes equilibrades en 

les que els productes siguin estacionals i del territori... una 

bona oportunitat per afavorir models de societat i 

d’economia més coherents amb nosaltres mateixes i amb 

el nostre entorn. Un camp ampli d’experimentació i de 

presa de decisions en el que la comunitat educativa 

reconeix que el menjador escolar és una eina 

transformadora de la realitat local-global actual.



Programa guardonat amb el Premi Internacional sobre bones pràctiques 
per a millorar les condicions de vida, liderat pel Govern de Dubai i 
administrat conjuntament amb el Programa HABITAT de les Nacions Unides



Ajuntament
de Barcelona

Gràcies per l’atenció!

http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar
agenda21escolar@bcn.cat

http://www.bcn.es/agenda21/a21escolar
mailto:agenda21escolar@bcn.cat

