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Mataró, 28 de Setembre del 2021 

 

 

 

COMPLIMENT DE LES RECOMANACIONS DE LA GUIA PER A FAMÍLIES I ESCOLES 

“L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN L’ETAPA ESCOLAR”, EDICIÓ 2020, ELABORADA 

PER L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA (DEPARTAMENT DE SALUT) 
 

 

INTRODUCCIÓ: 
 

L’alimentació es un procés que ens acompanya al llarg de la vida, mitjançant el qual obtenim els nutrients 

que ens permeten cobrir els requeriments de l’organisme i contribueix, així, a mantenir la salut i el 

benestar. Per tal que el creixement i el desenvolupament tant físic com intel·lectual es produeixin d’una 

manera adequada, es imprescindible garantir una alimentació que cobreixi les necessitats nutricionals 

pròpies de cada etapa de la vida. 

 

No es pot oblidar que en el mon global en el qual vivim, el patró alimentari (el tipus i la quantitat d’aliments 

que una persona consumeix), la forma com es produeix, distribueix o es compra i també, el que es 

malbarata, constitueix un important determinant de la salut humana i de la sostenibilitat ambiental. 

L’evidencia científica mostra que les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) depenen en gran part de 

la producció d’aliments, i que l’èxit en la reducció d’aquestes emissions relacionades amb els aliments per 

mitigar el canvi climàtic ha de ser abordat, no nomes a traves de la manera com es produeixen i 

distribueixen, sinó també analitzant i modificant el que es menja. Així, les recomanacions de consum 

d’aliments per reduir les emissions de GEH inclouen menys carn i productes lactis, mes vegetals frescos de 

producció local i de venda proximitat i de temporada i menys aliments ultraprocessats. 

 

En aquest sentit, es convenient que l’educació alimentaria que reben els infants inclogui els aliments mes 

adequats per a la seva salut, i prevegi també, el coneixement i l’aprofitament de la gran varietat de 

productes i preparacions propis de la nostra cultura i del nostre territori. Per alimentar-nos de manera 

saludable i curosa amb el medi ambient, hem de saber tant el que necessitem com també d’on i com 

s’obté, com arriba al nostre plat, com es prepara i com es pot consumir. Les enquestes alimentaries de 

l’entorn mostren que els infants fan unes ingestes molt baixes d’hortalisses, fruites i llegums i unes ingestes 

baixes de cereals integrals (pa, arròs, pasta, etc.). En canvi, fan una ingesta molt elevada de carns i derivats, 

i també excessiu de productes ultraprocessats amb un elevat contingut en sal, greixos no saludables i 

sucres afegits. 

 

La nova edició es publica amb la intenció de continuar adaptant les recomanacions alimentaries del nostre 

entorn en línia amb el marc global dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), de les Nacions 

Unides, i a nivell local, d’acord amb les recomanacions de l’informe Mengem futur del Consell Assessor per 

al Desenvolupament Sostenible. Per aquesta raó, entre altres aportacions noves, s’han actualitzat les 

freqüències recomanades de consum d’aliments en els menús escolars, amb l’objectiu de reduir el consum 

d’aliments d’origen animal i ultraprocessats, i augmentar el consum d’aliments d’origen vegetal, frescos o 

mínimament processats. 
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ESTRUCTURA I PLANIFICACIÓ DELS MENÚS: 
 

L’estructura i planificació dels menús es realitza des del departament de dietètica, d’acord amb les 

recomanacions nutricionals que donen els organismes oficials de salut pública (OMS, SENC (Societat 

Espanyola de Nutrició Comunitària), Agència de Salut Pública de Catalunya) i d’acord amb la Guia 

d’alimentació saludable a l’etapa escolar (2020) i el PReME (Programa de Revisió de Menús Escolars). 

 

Es parteix del menú normal i es realitzen totes les derivacions corresponents a les dietes terapèutiques i/o 

adaptacions a les diferents costums culturals que presenten una major prevalença. En el cas de presentar-

se una dieta especial no estandaritzada el departament de Dietètica realitzarà la pauta dietètica 

individualitzada. Comptem amb professionals amb una llarga experiència en el camp d’escoles bressol, 

primària i secundària i Diplomades en Nutrició Humana i Dietètica. 

 

Per la programació dels menús d’aquest curs escolar, tal i com hem dit anteriorment, tenim en compte les 

freqüències de consum aconsellades per la Guia d’alimentació saludable a l’etapa escolar (2020) i el PReMe 

(Programa de Revisió de Menús Escolars) elaborats per l’Agencia de Salut Pública de Catalunya 

(Departament de Salut): 
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Cal puntualitzar que aquesta adaptació es farà progressivament a partir del mes d’octubre, introduint de 

moment la proteïna vegetal (llegums) com a segon plat un cop a la setmana, així com el canvi del làctic que 

es dona actualment per iogurt natural sense sucre. 

 

Sent conscients que suposa un canvi en el menú escolar i que entre tots hem de reeducar els nostres 

hàbits, l’objectiu és aconseguir poc a poc l’adaptació dels infants davant a aquestes noves recomanacions i 

poder-les haver introduït per complet a final de curs. 

 

 

 

Per qualsevol dubte restem a la seva disposició, atentament, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes Català Capdevila 

Responsable del Departament de Dietètica i Nutrició de Serhs Food 


