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L’objectiu d’aquest document és informar sobre els 
canvis que s'estan produint arrel del Projecte 
d’autonomia al menjador arrencat fa 3 anys, de les 
mesures per controlar el COVID i del control de 
qualitat que està duent a terme l’agència de Salut 
Pública de la Generalitat a totes les escoles.

Cal tenir en compte que els membres de la Comissió del 
Menjador ens guiem per la Guia de l’Alimentació 
Saludable de la Generalitat, pel sentit comú i per la 
il·lusió que els nostres fills gaudeixin d’una alimentació 
saludable a l’escola. 

Us animem a fer part de la comissió!

INTRO
El objetivo de este documento es informar sobre los 
cambios que se están produciendo a raíz del Proyecto de 
autonomía en el comedor que arrancó hace 3 años, de las 
medidas para controlar el COVID-19 y del control de 
calidad que está llevando a cabo la Agencia de Salud 
Pública de la Generalitat en todas las escuelas.

Es importante tener en cuenta que los miembros de la 
Comissió del Menjador nos guiamos por la Guia de 
l’Alimentació Saludable de la Generalitat, por el sentido 
común y por la ilusión de que nuestros hijos disfruten de 
una alimentación saludable. 

¡Os animamos a uniros a la comisión!



L’ESPAI DEL 
MIGDIA



Empresa de servei dels monitors de migdia:
Empresa de servicio de monitores de mediodía:

Empresa de servei de menjador/cuina:
Empresa del servicio decomedor/cocina:

La Comissió del menjador, formada íntegrament 
per famílies dels alumnes, treballa amb l’AFA a 
per vetllar que les empreses que gestionen el 
menjador i els monitors de migdia ofereixin els 
seus serveis correctament i comptin amb el 
material i el recolzament de l’escola.

La Comissió del menjador, formada íntegramente 
por familias de alumnos, trabaja con el AFA para 
velar que las empresas que gestionan el comedor 
y los monitores de mediodía ofrezcan sus 
servicios correctamente y cuenten con el 
material y el apoyo necesarios de la escuela.



6,33€
És el que costa l’espai de migdia per dia i alumne*

(3,19€ el menjador i 3,14€ pels monitors, material, neteja, parament de cuina... ).

Es lo que cuesta el espacio de mediodía por día y alumno*
(3,19€ el comedor y 3,14€ los monitores, material, limpieza, utensilios de cocina... ).

* https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/

https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/


EL MENÚ DEL SERVEI 
DE MENJADOR

• Els menús són confeccionats i revisats mensualment 
per un nutricionista de Serunion.

• L'Agència de Salut de la Generalitat també els revisa 
regularment i en fa recomanacions.

• Es necessiten unes 10-12 variants del menú basal 
(principal) cada dia para poder servir a tots els nens 
amb restriccions o al·lèrgies alimentàries 
(vegetarians, vegans, celíacs, al·lèrgia a PLV, a la 
lactosa, a l’ou, als fruits secs...).

• L’equip de cuina elabora diàriament tots els plats a les 
instal·lacions de l’escola.

Per a més informació:
https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/menus/

https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/menus/


EL MENÚ DEL SERVICIO 
DE COMEDOR

• Los menús son elaborados y revisados mensualmente por 
un nutricionista de Serunion.

• La Agencia de Salud de la Generalitat también los revisa 
regularmente y hace recomendaciones.

• Se necesitan unas 10-12 variantes del menú basal 
(principal) cada día para poder servir a todos los niños 
con restricciones o alergias alimenticias (vegetarianos, 
veganos, celíacos, alérgicos a la PLV, a la lactosa, al 
huevo, a los frutos secos.).

• El equipo de cocina elabora diariamente todos los platos 
en las instalaciones de la escuela.

Para más información:
https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/menus/

https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/menus/


PAUTA DE MENÚ

Font:
Fuente:

L’Agència de Salut de la Generalitat ha introduït noves pautes per a la planificació els menús escolars: 
La Agència de Salut de la Generalitat ha introducido nuevas pautas para la planificación de los menús escolares:

“L’alimentació saludable a l’etapa escolar" 

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf


MILLORA DEL MENÚ BOGATELL: L’EVOLUCIÓ

2019-2020

S’elimina l’ampolla de plàstic 
d’aigua i la bossa de patates 

fregides del pícnic.
I arriba el COVID-19…..

2020-2021

• Augmentar ingredients ecològics i integrals
• Eliminar el iogurt ensucrat i substituir-lo per natural

• Introduir proteïna vegetal com a plat principal
• Millorar el pícnic

• Aconseguir l’ús únic d’oli d’oliva verge
• Nou menú amb més informació

2018-2019

Es consolida el projecte 
d’autonomia al menjador

S’introdueixen plats i 
ingredients nous i aliments 

d’origen ecològic i s’augmenten 
els llegums

2016-2017

Es segueixen fent millores al 
menú: es redueixen postres 

làctics ensucrats i es segueixen 
reduint fregits, arrebossats i 

precuinats.

2017-2018

Es llença el projecte d’autonomia: s’elimina la bata, 
es canvia l’estructura del menjador per adequar-se al 

projecte, s’introdueix la nova vaixella individual 
enlloc de safates d’inoxidable, i els alumnes paren 

taula, la recullen, es serveixen ells, i reciclen les 
deixalles.

2015-2016

Es comencen a disminuir 
fregits i arrebossats  i 

precuinats



MEJORA DEL MENÚ BOGATELL: LA EVOLUCIÓN

2019-2020

Se elimina la botella de plástico 
de agua y la bolsa de patatas 

fritas del pícnic.
Y llega el COVID-19…..

2020-2021

• Aumentar ingredientes ecológicos e integrales
• Eliminar el yogur azucarado y sustituirlo por natural
• Introducir proteína vegetal como plato principal

• Mejorar el pícnic
• Uso único de aceite de oliva virgen
• Nuevo menú con mayor información

2018-2019

Se consolida el proyecto de 
autonomía en el comedor

Se introducen platos e  ingredientes 
nuevos y alimentos ecológicos así 

como  aumentamos legumbres

2016-2017

Se siguen haciendo mejoras en 
el menú: se reducen postres 

lácticos azucarados y se siguen 
reduciendo fritos, rebozados y 

precocinados.

2017-2018

Se lanza el proyecto de autonomía: se elimina la 
bata, se cambia la estructura del comedor para 

adecuarse al proyecto, se introduce la nueva vajilla 
individual en lugar bandejas de acero inoxidable, y 
los alumnos ponen la mesa y la recogen se sirven 

ellos, y reciclan los restos.

2015-2016

Empezamos a reducir fritos y 
rebozados precocinados.



EL MENJADOR 20-21 
EN FOTOS



EL MENJADOR 20-21 
EN FOTOS



RESTRICCIONS AL MENJADOR
RESTRICCIONES EN EL COMEDOR

COVID-19
● S’ha interromput el projecte d'autonomia pel qual els 

alumnes eren els responsables de parar i desparar 
taula i de servir-se el menjar. Ara només els monitors 
i el personal de cuina poden preparar la taula i servir 
el menjar a cada alumne.

● Els alumnes d’infantil (P3,P4 i P5) mengen dins l’aula. 
La resta al menjador, més espaiats.

● S’han recuperat les safates d’acer inoxidable que 
s’havien abandonat amb el projecte d’autonomia; és 
el més higiènic en la situació actual.

● L’escola, juntament amb els monitors, han establert 
fluxos d’entrada i sortida al menjador per evitar al 
màxim que els diferents grups estables (classes) es 
creuin, i el menjador es neteja després de cada torn.

● Se ha interrumpido el proyecto de autonomía por el cual 
los alumnos eran los responsables de poner y quitar la 
mesa y de servirse la comida; ahora solo los monitores y 
el personal de cocina pueden preparar la mesa y servir la 
comida a cada alumno.

● Los alumnos de infantil (P3,P4 y P5) comen en clase y el 
resto en el comedor, con más espacio.

● Se han recuperado las bandejas de acero inoxidable que 
se habían abandonado con el proyecto de autonomía; es 
lo más higiénico en la situación actual.

● La escuela junto al servicio de monitores ha establecido 
flujos de entrada y salida al comedor para evitar al 
máximo que diferentes grupos estables (clases) se 
crucen, y el comedor se limpia después de cada turno.



TEMPS LLIURE
TIEMPO LIBRE



Els monitors de Fundesplai:
• s’ocupen d’acompanyar el seu grup al menjador seguint els fluxos designats, 

d’estar pendents que cada nen respecti les normes d’higiene i mengi 
correctament, de desinfectar taules i cadires abans i desprès de cada torn, 

• organitzen activitats lúdiques durant el temps lliure abans o desprès del 
dinar (excepte P3 que fan la migdiada): decorar el menjador, tallers de 
manualitats, jocs al pati…Per al curs 2020 comencen al novembre.

Més informació: / Mayor información:
https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/activitats-de-migdia/

Los monitores de Fundesplai:
• se encargan de acompañar a su grupo al Menjador según los flujos 

establecidos, de estar pendientes de que cada niño respete las normas de 
higiene y coma correctamente, de desinfectar mesas y sillas antes y después  
de cada turno, etc.

• organizan actividades lúdicas durante el tiempo libre antes o después de 
comer (excepto P3 que hacen la siesta): decorar el Menjador, talleres de 
manualidades, juegos en el patio…Para el curso 2020 comienzan en 
noviembre.

https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/activitats-de-migdia/


ESPECIAL 20-21

MENÚ
2020 

Dia del menú internacional 

(1 dia/mes).

XERRADA
CHARLA

Nova imatge del menú amb 

més informació i receptes del 

nostre cuiner.

WORLD
FOOD DAY

Nueva imagen del menú con 

mayor información y recetas 

de nuestro cocinero.

Día del menú internacional 

(1 día/mes).

Xerrada amb les famílies sobre l’Espai 

del Migdia 20-21 amb la Comissió del 

Menjador. Octubre 2020

Charla con las familias sobre l’Espai

del Migdia 20-21 con la Comissió del 

Menjador. Octubre 2020



“Los adultos tienen un papel crucial a la hora de
determinar las preferencias alimentarias de los
niños, ya que tanto éstas como las aversiones hacia
determinados alimentos están fuertemente
condicionadas por el contexto familiar. La clave es
ofrecer una alimentación saludable a los niños y dar
buen ejemplo, ya que es mucho más fácil que los
niños prueben y acepten los alimentos que ven
comer con satisfacción a la familia y a las personas
adultas referentes. Por eso, entre otros motivos, es
muy importante compartir las comidas con los
niños, como mínimo, una vez al día.”

Extracte de la Guia d’alimentació en l’etapa escolar 
de la Generalitat de Catalunya.

“Els adults tenen un paper crucial a l’hora de
determinar les preferències alimentàries dels
nens, ja que aquestes, igual que les aversions cap
a determinats aliments, estan fortament
condicionades pel context familiar. La clau es
troba en oferir una alimentació saludable als nens i
donar bon exemple, ja que és molt més fàcil que
els nens provin i acceptin els aliments que veuen
menjar amb satisfacció a la família i a les persones
adultes referents. Per això, entre d’altres motius,
és molt important compartir els menjars amb els
nens, como a mínim, un cop al dia.”



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & 

images by Freepik

Gràcies!

afa@escolabogatell.cat
93 225 0496

https://ampaescolabogatell.wordpress.com/

TENIU CAP DUBTE?
¿TENEIS ALGUNA PREGUNTA?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

