
La justícia social i la insostenibilitat ecològica 
conspiren contra el desenvolupament i per aquest 
motiu requereixen la construcció de noves formes 
de pensar i d’afrontar la vida. Aquest és un repte 
obligatori en molts camps, però especialment 
en l’alimentació, ja que és un dels àmbits on 
trobem més contradiccions: es llencen un terç 
dels aliments que es produeixen al mateix temps 
que gairebé 900 milions de persones passen fam. 

Cal potenciar els menjadors escolars, com a 
un espai-temps d’aprenentatge col·lectiu on 
l’únic objectiu no sigui simplement alimentar-
se, sinó reeducar per recuperar els valors dels 
aliments replantejant l’alimentació tant a nivell 
conceptual, com d’hàbits, actituds i valors. 

REPENSEM ELS 
MENJADORS ESCOLARS

ALIMENTACIÓ



ALIMENTACIÓ

OBJECTIU

El dinar és l’àpat del dia més important pel que fa a la quantitat i la varietat i ha d’aportar el
35% de l’energia necessària diàriament. Així doncs, el Repte Real que es proposa té l’objectiu
que els nens i nenes redissenyin l’espai-temps del menjador escolar, englobant des dels
aliments que se serveixen fins a la manera com se serveixen, passant per les quantitats, el tipus, 
els suports, la distribució de la sala, etc. tenint en compte les diferents etapes escolars perquè 
tots els alumnes se sentin a gust en un nou ambient d’educació col·lectiva.

Escollir aquest repte els ajudarà a entendre la situació actual entorn de la sostenibilitat i la
desigualtat social per poder donar als aliments el valor que es mereixen. 

ELEMENTS CLAU

Podem pensar en els aliments 
que se serveixen al menjador 
escolar per gaudir d’una dieta sana 
i equilibrada, però també podem 
pensar en les quantitats que se 
serveixen per no malbaratar aliments. 
Qui escull les quantitats que són 
necessàries per a cada persona? 
Poden els nens i nenes servir-se ells 
mateixos?

Tan important és el menjar que se 
serveix com l’ambient en què se 
serveix. Se senten còmodes els nens i 
nenes quan dinen a l’escola? 
Com ha de ser la distribució 
de l’espai?

Amb aquests punts de 
partida, podem redissenyar 
l’experiència de dinar a 
l’escola?

El primer que haurem de fer 
és un estudi de la problemàtica actual i mitjançant el 
Mètode de la Creativació podrem pensar les millors 
idees per solucionar-la.

INFORMACIÓ EXTRA

· “València aposta per una alimentació escolar sostenible” +link
· “Guia informativa i proposta d’activitats per promoure l’alimentació agroecològica” +link
· “Guia: L’alimentació saludable a l’etapa escolar” +link

ALGUNES
DADES

44,5%
dels infants d’entre

 

6 i 9 anys pateixen 
obesitat infantil

La Terra produeix 
suficient aliment per als

 

seus

 

7.000 milions

 

d’habitants i no obstant

 

això, 840 milions de 
persones pateixen fam 

permanentment.

1 ciutadà occidental 
consumeix els mateixos

 

aliments, aigua i energia

 

que 10 ciutadans 
asiàtics o africans

0,5kg
d’aliments per persona i 

setmana són malbaratats 
a les llars europees

http://www.eldiario.es/cv/val/valencia/Valencia-aposta-alimentacio-escolar-sostenible_0_608590039.html
http://www.eldiario.es/cv/val/valencia/Valencia-aposta-alimentacio-escolar-sostenible_0_608590039.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/alimentacio-saludable/


ALIMENTACIÓ

CONCURS

www.fundaciocreativacio.org
fundacio@fundaciocreativacio.org
972 245 000

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
C/ Pic de Peguera 15, nº 25
17001 Girona

Proposem als infants i joves participar en un 
concurs on podran desenvolupar totes les 
seves capacitats creatives per inventar 
solucions als reptes del futur.

Dirigit als alumnes d’entre 5è de primària i 3r 
d’ESO de centres educatius que treballin les 
seves capacitats creatives i innovadores. 

OBJECTIUS GENERALS

· Activar el potencial creatiu de l’alumnat
· Practicar les fases del procés creatiu
· Participar en un projecte real
· Fomentar l’esperit emprenedor
· Promoure la innovació i la creativitat a l’aula
· Desenvolupar habilitats comunicatives

PREMIS

Les escoles finalistes rebran importants premis 
per seguir potenciant la creativitat a les aules:  
una dotació econòmica, lots de material 
educatiu, jocs creatius o formació especialitzada 
pels docents.

CRITERIS DE VALORACIÓ

S’avaluaran els diferents projectes 
presentats i es seleccionaran els 3 
millors en funció dels següents criteris: 

· Factibilitat 

· Utilitat

· Innovació

DRETS D’IMATGE I 
AUTORIA

Els alumnes que presenten els seus 
projectes al concurs han de tenir 
signades les autoritzacions de drets 
d’imatge. 

L’escola, per la seva part, ha de tenir 
signat el conveni de cessió de les 
idees dels projectes perquè l’empresa 
o entitat que apadrina el repte en 
pugui fer ús si s’escau.

TERMINIS

Data límit per presentar les propostes 
al concurs: maig*
*Consultar data a la pàgina web

La confirmació de les propostes 
guanyadores serà la segona setmana 
de juny de 2020. 


