


“El món és dels que s’atreveixen a descubrir-ho, som-hi”

Preparats per iniciar un nou projecte que ens permeti créixer junts



Benvinguts al inici del curs escolar 2022-2023

Amb l’aventura de creure en el que fem iniciem un camí que ens portarà a descubrir la riquesa
de les diferents cultures àrreu del món en el temps del menjador escolar.

El viatge comença aquí i ara…



Companys de viatge…

La gestió del Menjador Escolar és una actuació que integra l’alimentació dels infants, 

així com la seva cura, educació i dinamització.

BETSY, la nostre companya de viatge, ens espera per
DESCOBRIR una gran aventura en la que ens disposem a 
APRENDRE i a gaudir del nostre momento de MENJAR.

La varietat d’activitats, jocs i tallers preparats pel temps del
migdia, faran del menjador un espai educatiu diferent, únic i 
molt entretingut...

Els nostres compromisos en aquest viatge:

Treballar amb la mateixa línea educativa formant un gran 
equip amb l’escola i les famílies.

Ajudar a transmetre a les famílies el valor afegit que

suposa el servei de menjador dins el centre i la 
dinàmica educativa.

Oferir propostes de millora contínues per aconseguir un
servei de menjador excel·lent.



Un recorregut fantàstic…

Mitjançant les set meravelles del món, 
Machu Picchu, Chichén Itzá, 
el Colisseo de Roma, l’estàtua del 
Crist Redentor, la Gran Muralla China, Petra 
i el Taj Mahal, descobrirem els principis 
bàsics, ALIMENTAR-SE, APRENDRE i 
VIURE que es convertiran en els 
protagonistes d’aquesta aventura.



En el Menjador escolar…

Alimentar-se, aprendre i viure!!

El temps del migdia és un Espai de relació, de convivència… ple de possibilitats per desenvolupar i potenciar hàbits saludables i 
valors en cadascuna de les etapes educatives.

Des de Paladarines apostem per alimentar un estil de vida feliç, saludable i segur mitjançamt accions que contribueixen a un món més sostenible.

El nostre projecte está estretament relacionat amb el projecte MEMS (Menjadors Més Sans i Sostenibles) dintre del 
PREME (Programa de Revisió de Menús Escolars a Catalunya), és fruit d’un conveni entre els departaments de Salut 
i Ensenyament i ofereix als centres educatius de Catalunya la revisió de la programació de menús que se serveix al menjador escolar, 
amb l'elaboració d'un informe amb suggeriments per millorar la qualitat de l'oferta.
En el marc del PReME s’editen publicacions i altres recursos divulgatius que també s’adrecen a les famílies, als professionals sanitaris, 
a la comunitat educativa i als serveis de restauració escolar, per promoure hàbits alimentaris saludables entre la població infantil.

Les accions de dinamització les desenvoluparem en els dos espais del temps de Menjador:

L’hora de dinar, per desenvolupar hàbits relacionats amb l’alimentació, la salut, higiene…

Els moments del lleure, abans i després de dinar: per afavorir la integració i desenvolupar hàbits relacionats amb la 
Cultura, l’activitat física, l’oci…



Al Menjador de l’escola…

Alimentar-se, aprendre i viure!!

Els nostres objectius:

Conèixer – Tastar - Gaudir

Saber – Fer- Ser

Compartir – Riure - Sentir

Conèixer els aliments necessaris per aconseguir una dieta saludable

Tastar nous sabors, textures, olors, colors…

Gaudir de cada sensació i emoció de benestar que els aliments ens generen

Saber de la diversitat cultural que ens envolta

Fer de les tradicions i costums un valor

Ser compromesos amb les nostres accions

Compartir experiències amb la família i els amics

Riure en els bons moments

Sentir que formen part d’un tot



Els secrets d’aquestes aventures àrreu del món…

Utilitzant una metodología lúdica i participativa ens introduirem en el món de les sensacions, 
descobrint que l’excercici físic i mental són les principals fonts d’energía per aconseguir una bona salut.

Aprendrem la importància de respectar les diferències i similituds entre les persones de diferents llocs, 
tenint cura i gaudint del nostre entorn.

Compartirem costums, saviesa mil·lenària, festes, jornades gatronòmiques i molt més.

Ens espera una combinació de bona alimentació, hàbits saludables, 
tasts, tallers, emocions, sensacions, benestar, esport, oci, treball en equip…
Des dels inicis de la historia de l’home, la manera de demostrar l’amistat ha estat compartint el menjar…
A tavés d’aquest projecte descobrirem la importància de menjar sa, realitzant tasts i gaudint dels aliments amb els cinc sentits.
La salut es basa en un bon equilibri, per això no només hem d’atendre la nostra alimentación sinó que hem d’incloure l’esport en el nostre dia a dia. 
Amb la realització dels excercicis proposats aconseguirem mantenir-nos en forma, augmentarem la nostra energía vital i evitarem la tensió i l’estrès del quotidià.

Des de temps immemorials, la saviesa és considerada com un valor, una virtut de l’ésser humà. El savi rep l’homenatge
I respecte per tots els seus coneixements.
Descobrirem música, costums sempre respectant el medi ambient.

Al nostre planeta ens trobem els elements necessaris que ens permeten gaudir de la natura en el seu estat més pur:
Terra, aigua, aire i llum. És responsabilitat nostra presevar-lo i transmetre’l de la mateixa manera.
Treballarem per un plantea lliure de contaminació, amb bons propòsits, on siguem capaços de Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Regalar no només
materials sinó també emocions.

Col·laboració, convivència, igualtat, tolerància, ser companys, respecte… són els valors que experimentarem.



Mestra de cerimònies…
Amb Betsy també descobrim les nostres festivitats principals.
Moment de música, disfresses i decoració del menjador, a la fi i a la cap uns dies diferents.

Castanyada o Halloween

Nadal

Carnestoltes

Sant Jordi



Jornades gastronòmiques…
Són les jornades dedicades a conèixer les possibilitats que ens ofereixen productes autòctons que en alguns casos són desconeguts pels infants.

I aixì, apropar el coneixement tant d’altres regions d’Espanya com d’altres països del món, com será aquest projecte.

Objectius:

Apropar als infants el coneixement de diferents sabors i tradicions culinàries

Despertar la curiositat de l’alumnat per cultures diferents de la nostre

Fomentar el respecte pels altres

Descobrir els aspectes positius que comporta la interculturalitat


