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COMISSIÓ DE MENJADOR

Cardedeu, 22 novembre 2010

INTRODUCCIÓ

Durant el curs (2010-2011) i  amb el nostre cap posat a l’escola nova,l'assamblea general de l'AFA Can 
Manent va decidir formar  una comissió de menjador amb la finalitat d'establir com ens agradaria que fos el 
nou menjador de Can Manent. 
Aquest document és el resum de les diferents reunions que hem dut a terme com a Comissió de Menjador. 
Sabem que això no és més que el començament i per això creiem que és un bon moment per a presentar les 
nostres idees a la resta de l'AFA, de cara a anar consensuant el projecte de menjador que volem la majoria 
per a la nostra escola. 

PRINCIPIS RECTORS

Volem  integrar  el  menjador  com  a  un  projecte  més  de  l'escola.  Des  d'aquesta 
perspectiva tothom és important, no ens hem de limitar al menjador com espai físic on només es menja, sinó  
que es pot  estendre  als  diferents  àmbits  escolars.  Un treball  conjunt  on totes  les  parts  que conformen 
l’escola  participin del projecte. Tothom pot aprendre de tothom: els alumnes,  mestres,  pares,  monitors,  
cuines,  netejadors, pagesos, botiguers... 
Amb aquesta idea ens vam plantejar uns objectius bàsics:

 Un menjador amb una cuina  sana i variada: amb productes ecològics i de qualitat i un menú més  
equilibrat.

 Utilitzar proveïdors i pagesos de la zona contribuint així:
 a enfortir l’economia i el desenvolupament rural, 
 a tenir els productes més frescos i 
 a reduir la contaminació ja que el transport és mínim (km.0).

 Un ambient més tranquil i relaxat on els nostres fills i filles visquin l’hora dels àpats d’una manera  
agradable. Una organització que permeti reduir sorolls, fomentar l’harmonia , la convivència i la 
col·laboració entre tots

 Un menjador on els nostres fills i filles no es limitin a menjar i els monitors no es limitin a vigilar i  
servir,  sinó que entre  tots  es treballin  actituds i  hàbits  de convivència  ,  responsabilitat,  higiene, 
autonomia,  bones maneres, etc.

 Una bona gestió dels residus  reduint embolcalls, re-utilitzant i reciclant i un bon estalvi de recursos  
amb un ús racional de l'energia.

 Una formació permanent de tots els agents implicats tant els educadors de menjador com els cuiner, 
etc. tant de la importància d'una bona alimentació com de les actituds amb els nens i nenes... 

La Comissió de Menjador ha fet una recerca d'experiències de menjadors escolars que tinguessin la mateixa  
orientació  que  proposem  nosaltres.   En  aquest  sentit  adjuntem  un  paràgraf  d'un  manual  editat  per  la  
Generalitat que expressa amb claredat quina és la nostra idea del futur menjador de l'Escola Can Manent. 
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“El dinar és l’àpat més important del dia, i al voltant d’un 40% dels nens i nenes de Catalunya el  
prenen 
a l’escola. Oferir als nostres infants aliments de qualitat i menús equilibrats és un deure que les  
persones 
adultes  no podem obviar.  Al  mateix  temps,  el  servei  de  menjador  ens  ofereix  un espai  més  
d’educació que 
hem de poder aprofitar  per transmetre als nostres fills  i  filles el  valor d’una alimentació sana,  
equilibrada  i  variada,  basada  en  processos  productius,  de  transport  i  comercialització  
respectuosos amb el medi ambient, 
procedents d’un sector primari arrelat en el territori i que dóna vida a les comunitats rurals del  
país.

......  va  més  enllà  del  que  es  considera  estrictament  el  servei  de  menjador,  perquè  estem 
proposant  un projecte que arribi a tots els àmbits de l’escola  :   des de la composició dels  
menús  fins  a  l’àrea  de  coneixement  del  medi  natural,  social  i  cultural.  Un  model  de 
restauració escolar que, a més de ser ecològic en un sentit ampli, amb aliments de l’agricultura i la  
ramaderia ecològiques, privilegiï aquells que siguin de proximitat i obtinguts a través d’una relació  
directa amb la pagesia que els fa créixer o amb les empreses elaboradores que els transformen.  
D’aquesta  manera podrem contribuir  a  apropar  els  consumidors/es als  productors/es,  generar  
nous llaços de confiança i oportunitats en el nostre sector agrari, potenciar la sostenibilitat del  
procés des de la producció al  consum i  afavorir  la sobirania alimentària,  és a dir,  el  dret i  la  
capacitat d’escollir allò que volem produir i consumir en el nostre país, respectant la nostra cultura  
i la nostra biodiversitat. ” 

A taula! Manual per a la introducció 
d’aliments ecològics i de proximitat a les escoles .                                     
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de 
la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 2010. 

COMISSIÓ DE MENJADOR
Cardedeu, 16 de setembre de 2011

La comissió de menjador es reuneix per a definir els objectius de la mateixa. Establim com objectiu principal  
: donar seguiment i suport al servei de menjador de l'escola. Des del mes de setembre de 2011 la empresa 
Casolem de Cardedeu és l'encarregada de prestar el servei de menjador a la nostra escola . 
Actualment la comissió està formada pels següents pares i mares: Joan (pare nens P4 i 1r), Tere (mare nens 
P3 i P5), Paula (mare nenes P5 i 3r), Encarna (mare nen P5) i Rosa (mare nens 1r).
Hem creat un correu electrònic per a afavorir la comunicació entre nosaltres i amb la resta de famílies:

 comissiomenjador-afacanmanent@yahoogroups.com


