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1. Títol del projecte  

El projecte es titula: L’alimentació conscient. 

El títol ve precedit en la idea de l’elaboració d’un projecte educatiu clau de família i                
escola on nodrir-se no significa necessàriament alimentar-se.  

 

2. Dades del centre educatiu 

El projecte s’ha desenvolupat i es continua desenvolupant a les tres Escoles Bressol             
Municipals de Vic (EBMV a partir d’ara).  

Fundació Educació i Art - Escoles Bressol Municipals de Vic 

https://escolesbressol.vic.cat  

Regidoria d’Educació - Ajuntament de Vic 

Carrer de les Basses, 3 (Plaça Gaudí) - Vic 

Telèfon 938862100 ext. 21400 

Correu electrònic: ebmv@vic.cat 

 

3.Dades de la persona de contacte 

Marta Casellas i Castells 

Regidoria d’Educació - Ajuntament de Vic 

Carrer de les Basses, 3 (Plaça Gaudí) - Vic 

Telèfon 938862100 ext. 15104 

casellascm@vic.cat 
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4.Descripció 

La vida quotidiana és un dels eixos principals de l’escola bressol, ocupa el 80% de la                

jornada escolar, en tant que refereix a tots els hàbits i rutines del dia a dia. Tots els                  

moments quotidians són de gran importància i tenen un gran valor pel            

desenvolupament dels infants. Són moments que, al repetir-se cada dia, tenen una            

continuïtat en el temps i, això, aporta a l’infant seguretat i la possibilitat d’anar              

incorporant i ampliant el seu coneixement i les seves descobertes. 

Tots els moments quotidians, com les entrades i sortides, les transicions, la son i l’hora               

de l’àpat tenen integrats un munt d’aprenentatges que, de manera globalitzada i            

natural, els infants van integrant a poc a poc.  

A més a més, que l’infant tingui un ordre i un equilibri en tots els seus hàbits i les seves                    

rutines fa que aquest estigui tranquil, amb totes les seves necessitats cobertes i             

disposat a explorar, jugar, relacionar-se…  

 

En aquest sentit, el projecte educatiu de les EBMV té com a pilar pedagògic              

acompanyar en el temps i el respecte necessari per a cada infant i família en funció el                 
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seu ritme de creixement. Aquest projecte contempla la planificació i el seguiment de             

tots aquests moments per aprofitar al màxim les possibilitats d’aprenentatge i de            

generar benestar a l’infant.  

És un projecte que s’atura especialment en el moment de l’àpat i que, mica en mica, va                 

aprofundint amb tot el que refereix a l’alimentació conscient. Una alimentació que            

parteix d’aliments de qualitat, cada vegada amb més consciència sobre què vol dir això.              

I també en un temps per l’alimentació que nodreix també en tot el procés, no només                

des de l’aliment sinó també a través del gest i de l’acompanyament de l’adult. Un               

acompanyament en tot el procés, respectant la individualitat i amb una alta consciència             

sobre la importància de la gestió emocional, entorn a com s’alimenta l’infant des de              

l’inici de les seves vides, perquè forgi un vincle saludable i de seguretat vers l’aliment               

com a prevenció de posteriors dificultats o trastorns en l’alimentació infantil i/o juvenil.  

 

Per aquesta raó, el projecte educatiu de les EBMV es troba en constant procés de               

formació i qüestionament valorant les possibilitats de millora i de gestió tant pel que fa               

al temps i les formes d’organitzar el moment de l’àpat, així com pel que fa a les noves                  

tendències i incorporacions en l’alimentació saludable i els diferents mecanismes          

d’influència educativa també en aquest àmbit. Durant el 2020, l’equip educatiu ha            

realitzat una formació específica pels més petits de tots per introduir-se en el món del               
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Baby Led Weaning; un mètode d’introducció de l’alimentació complementaria que          

consisteix en que el pròpi lactant, a partir dels 6 mesos de vida, i en funció del seu                  

desenvolupament neurològic, porta els aliments sencers a la boca amb les mans,            

substituint els triturats i la cullera. El nen/a té un paper actiu en decidir què, quant i a                  

quin ritme menjar.  

 

4.1.Breu explicació 

El projecte de les EBMV té com a principals eixos de treball i acompanyament els               

infants, les famílies i l’equip educatiu. En aquest sentit, en relació a qualsevol contingut              

que s’incorpora en el projecte, en aquest cas, l’alimentació conscient, passa a ser un              

marc general que es desenvolupa contemplant aquests tres eixos.  

El projecte d’alimentació conscient de les EBMV contempla una visió integral           

constituïda pels diferents agents implicats: l’infant com a eix vertebrador, la família com             

a peça clau i l’equip educatiu com a agent que acompanya i promou, juntament amb les                

famílies, les accions d’innovació en alimentació. Tanmateix, sempre procura promoure          

accions que involucrin als diferents agents de la comunitat educativa arribant a la             

diversitat de necessitats. D’aquesta manera, es promouen accions: 

- lúdiques pels infants i les famílies a través de les festes; 

- formatives per les famílies a través de tallers i cursos; 

- de sensibilització per a tota la comunitat educativa: la setmana bio 

- pedagògiques pels infants a través de propostes educatives pròpies del seu           

projecte curricular: l’hort a l’escola.  

En el seu conjunt, com veureu en del desplegament d’aquest          

projecte que es presenta a continuació, totes aquestes accions estan          

pensades, dissenyades i implementades per assolir la fita d’una         

alimentació conscient: sana, sostenible i nutritiva.  
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4.2. Objectius 

1. Incrementar el coneixement i la consciencia de l'equip educatiu, les famílies i els              

gestors dels menjador escolars de les EBMV sobre l’alimentació sana, sostenible i            

bona.  

2. Incrementar la presència de producte de proximitat i, en la mesura del possible,              

ecològics en l’oferta actual dels menjadors escolars de les EBMV. 

3. Acompanyar en el compliment de les recomanacions nutricionals fomentant els bons            

hàbits alimentaris a les famílies.  

4. Sensibilització: Desenvolupar activitats entorn als hàbits saludables d'alimentació a          

les EBMV pels infants, 100% vinculades amb el projecte educatiu.  

 

4.3. Agents implicats en el projecte 

En el projecte L’alimentació conscient, s’hi troben implicades les tres Escoles Bressol            

Municipals de Vic amb la seva direcció, coordinacions i equip educatiu, així com les              

corresponents AMPAs.  

Les EBMV són les responsables de l’impuls, disseny, redacció, sensibilització i           

conducció de les activitats promogudes pel projecte. Tot l’equip educatiu forma part de             

la consecució d’aquest projecte. 

6 



             

 

Les cuineres de les tres escoles juguen un paper clau perquè alhora dels àpats tot               

flueixi i passi segons el què s'ha pensat.  

L’AMPA col·labora en les diferents activitats que s’han descrit que les famílies de les              

escoles hi tenen un paper, així com també en el procés de reflexió en el camí que                 

l’escola ja té incorporat. 

Els i les alumnes, des dels lactants fins als infants de P2,            

són els actors principals, qui fa que aquest projecte tingui          

sentit desenvolupar-lo, són els usuaris, receptors,      

participants…  

Finalment, per tal de dur a terme la tasca de l’hort escolar,            

dues de les tres EBMV compten amb un/a avi/a         

voluntari/a i amb una voluntària per la gestió de l’hort a la            

vegada que desenvolupen juntament amb l’equip educatiu       

una tasca amb els infants. 

 

7 



4.4. Descripció de les activitats desenvolupades 

4.4.1. Vida quotidiana: rutines i hàbits 

Des de les EBMV es treballa amb una mirada cap a l’alimentació i el moment dels                

àpats vinculada al benestar i la salut de l’infant, física, psicològica i emocional. Per              

això és molt important que l’escola vetlli perquè aquests moments estiguin molt ben             

planificats i organitzats i es visquin com a moments únics, des de la calma i la

tranquil·litat, valorant l’aliment com a font d’energia i salut. 

El moment de l’àpat conté una gran riquesa en el seu interior per totes les               

oportunitats que ofereix a l’infant de descobrir-se vers l’aliment; de descobrir l’altre

en les relacions que poden establir en aquest moment i de descobrir, de manera              

globalitzada, molts aprenentatges vinculats als diferents llenguatges, entre ells, el          

desenvolupament del pensament matemàtic.  

Per això, les EBMV consideren l’àpat com un moment d’un gran valor educatiu on              

intervenen un munt d’aprenentatges i vivències d’una gran càrrega significativa i           

afectiva molt important.  

 

En primer lloc, pel que fa la descoberta d’un mateix vers els aliments, l’infant              

desperta la curiositat i les ganes de provar els diferents aliments i textures, així és               

com experimenta les sensacions i com se sent davant de cada aliment. Ja des dels               

primers mesos de vida, en l’alletament, hi ha tot un desplegament on s’inicia la
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relació de l’infant amb l’aliment, entre d’altres. Poc a poc, en la transició cap als               

aliments sòlids, s’inicia un nou marc de descobertes. En el projecte educatiu de les              

EBMV s’entén que el com s’alimenta l’infant, independentment del moment en què            

es trobi, és una prioritat que establir un marc de respecte en el ritme, el temps, el

procés i en l’aliment. Tanmateix, cal donar valor als aliments que aporten una gran              

varietat sensorial on els infants van coneixent i els van incorporant a poc a poc. A                

mesura que els infants van creixent, van incorporant diferent varietat d’aliments i            

textures. La tasca de l’escola és acompanyar-los a habituar-se i a viure els canvis

en les transicions en l’alimentació  des de la seguretat, el respecte i la confiança.  

En segon lloc, pel que fa a les relacions entre els infants, és sabut que, menjar                

junts, representa un moment de trobada entre persones. Els moments de festa,

normalment, es fan al voltant d’una taula, compartint menjar. El fet de trobar-se,             

familiars i amics, per exemple, moltes vegades, no es pot deslligar del plaer del              

menjar. En aquest sentit, sembla que l’experiència de menjar acompanyats serveixi           

per establir i renovar relacions importants per un grup de persones,

independentment dels lligams familiars que hi hagi. També, pels infants, el menjar            

assumeix aquest significat simbòlic, estretament relacionat amb l’esfera de l’afectiu.          

És un moment de relació importantíssim a la vida de l’escola.  

En tercer lloc, descobrir paulatinament tots els aliments i les seves qualitats            

sensorials, així com participar en tot el procés d’alimentació i en les rutines que              

comporta aquest moment, de manera autònoma, promou i facilita el          

desenvolupament i la maduració de l’infant i de les seves capacitats.
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Al mateix temps, l’hora dels àpats són grans moments d’aprenentatge a la vegada             

que afavoreixen moltíssim el poder treballar l’autonomia. I no només l’autonomia en            

el sentit de menjar sols/es, rentar-se sols/es, sinó també, a l’hora de poder prendre              

decisions i pensar per ells mateixos, com per exemple, a l’hora de servir-se o              

d’escollir quina fruita volen de postres.  

Per tot, el projecte educatiu de les EBMV s’integra de professionals formats en la              

vida quotidiana i el moment de l’àpat a fi que potenciin al màxim les possibilitats               

d’aprenentatge que hi ha intrínseques en aquest moment i, a més a més, siguin              
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conscients de la gran riquesa en la salut i el benestar de l’infant. En aquest sentit,                

són els mateixos/es mestres i educadors/es que acompanyen els infants a l’hora            

dels àpats. 

És molt important que l’educador/a conegui en quin punt es troba cada infant en              

vers l'alimentació i que pugui valorar conjuntament amb la família com aquest infant             

transita pels diferents moments de l’àpat (anticipem pors, naturalitat, dificultat o           

fluïdesa, seguretat…)

Els/les educadors/es han de ser conscients i tenir molta cura de com planificar i              

organitzar l’espai, així com del contingut pedagògic que s’hi treballa perquè és partir             

d’aquest espai que es possibilita l’autonomia, s’aporta calma a l’infant,

aprenentatge, relació i oportunitat. 

Els espais han d’acollir aquest moment amb la cura higiènica adequada, l’ambient            

ha d’estar cuidat per tal d’afavorir un espai net i preparat, amable i acollidor,

generant un bon clima.  
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L’organització de l’hora de l’àpat és molt important perquè es pugui treure el màxim              

profit d’aquest moment. Organització que ha de tenir en compte l’autonomia de            

l’infant, potenciar les seves capacitats, ha de permetre deixar-los fer i deixar-los            

descobrir per ells mateixos coses, situacions noves, etc... Per exemple, el projecte            

contempla que l’infant pugui tocar el bol a l’hora de servir-se per comprovar si el               

menjar és molt calent, vigilar no cremar-se, bufar abans de menjar, comprovar quant             

menjar pot agafar amb un cullerot, provar de no vessar-lo al servir-se… Tot de petits               

reptes que diàriament es posen al seu abast per donar-li oportunitats           

d’aprenentatges riques i variades.  

A la vegada, l’educador/a ha de vetllar per tenir una actitud de presència que regula               

i equilibra en tot moment el clima, l’atenció, l’observació, la relació... és molt             

important perquè l’infant es nodreixi, no només de l’aliment sinó de les oportunitats             

de contingut d’autonomia, matemàtic, llenguatge, motriu... i emocional que hi ha al            

darrere. L’hora de l’àpat no és únicament un moment d’assistència on l’educador/a            

pot relaxar les seves funcions pedagògiques, ans el contrari, l’actitud de           

professionalitat es mostra amb un saber estar, cuidant el llenguatge i sabent            

aprofitar cada oportunitat d’aprenentatge.  

Dins del context escolar i educatiu en el qual ens trobem, partim de la base que                

atendre les necessitats bàsiques infantils d’alimentació, higiene, descans i afecte          

són el principal objectiu de les EBMV. Però considerem que aquesta atenció va molt              

més enllà de cobrir les necessitats des d’un punt de vista assistencial i afectiu en               

tant que podem aprofitar la quotidianitat del dia a dia per nodrir pedagògicament un              

contingut basat en les diferents àrees d’aprenentatge. D’aquesta manera les rutines           

i els hàbits es converteixen en un pilar pedagògic fonamental.  

Tanmateix, sota aquest marc d’acompanyament per cobrir aquestes necessitats         

bàsiques, cal destacar el vincle afectiu i relacional que es crea, entre            

educadors/es i infants i entre infants i infants, i que també es vol acompanyar cada               

vegada d’una manera més conscient per l’impacte emocional en l’infant. En aquest            

12 



             
sentit, el dia a dia aporta també un munt de vivències de descoberta d’un mateix,               

de les pròpies emocions (enuig, tristesa, alegria, sorpresa), de la comunicació amb            

l’altre, de la gestió d’aquesta comunicació... i, per tant, les EBMV vetllen per anar              

dotant d’eines d’acompanyament en gestió emocional cada vegada més curoses          

amb l’atenció a l’infant.  

4.4.2. Festes assenyalades: natura i proximitat 

Cada vegada que a les EBMV s’obre la porta a la participació amb les famílies té                

un sentit d’acompanyament a la família i a l’infant. En aquesta línia, les festes que               

es poden celebrar conjuntament com la de Nadal, Sant Jordi, Carnestoltes, la festa             

de la primavera o de final de curs… així com les matinals de treball compartits o                

tallers organitzats conjuntament amb les AMPAs són l’oportunitat de fomentar una           

bona comunicació i conèixer més properament què viuen, senten, esperen,          

pensen, projecten... les famílies. Alhora són també moment en què podem posar            

paraules en un altre context a les vivències amb els infants, a les dificultats, a les                

necessitats, a les visions, etc.  

Totes aquestes trobades es consideren una gran oportunitat de relació i, com            

exposàvem, aprofitem per compartir quelcom també relacionat amb l’aliment.  

En aquest sentit, en les diferents festes, s’ha promogut que aparegui un aliment de              

qualitat i relacionat, si és el cas, amb la festa tradicional, com poden ser les               

castanyes i els moniatos de la tardor a la castanyada.  

Tanmateix, s’ha fet un treball de comunicació a través de les AMPAs per poder              

anar compartint aquesta necessitat de cuidar i vetllar per l’aliment que oferim als             

infants. Mica en mica, aquesta consciència ha portat a introduir canvis en el menjar              

que s’oferia a les famílies en les diferents trobades a fi que fos coherent amb               

l’aliment que s’ofereix als infants. En segons quines festes, l’AMPA convidava a les             

famílies a fer un mos, on normalement, apareixien sucs de fruita alts en sucres,              

coca i xocolata desfeta. Aquest tipus d’aliment, encara que no estigués pensat per             
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l’infant, s’acabava compartint en alguns casos amb ells, que el veien menjar als             

adults. En un treball altament conscient i de sensibilització, es va acompanyar a les              

AMPAs a transformar aquests aliments i actualment apareixen a les festes           

mandales de fruita i altres tipus de convit. En aquest sentit, cada escola porta un

ritme diferent en el procés de transformació i canvi i, poc a poc, es van entomant                

noves vies i formes de sensibilització.  

4.4.3. Projecte de l’Hort a l’escola: emoció a la taula 

El projecte de l’hort és també un punt de connexió important. Cada escola té un               

hort on es planten aliments de temporada i els infants, quan els cullen, els porten a

la cuina. Aquella setmana, és altament esperat el moment en què apareixen a la              

taula els aliments recollits de l’hort. Les activitats de l’hort formen part del projecte              

curricular i es planifiquen i programen d’acord amb uns objectius d'àrea, dins la             
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descoberta de l’entorn i de cicle amb connexió amb els altres continguts curriculars,             

de manera globalitzada.  

        Els objectius principal d’aquestes propostes educatives son:  

- Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat             

i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.  

- Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l'organització a partit de les           

pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves          

característiques perceptives- 

- Despertar el gust per la descoberta dels diferents aliments amb diferents           

textures i sabors a partir d’aliments saludables.  

Algunes de les activitats que es concreten son:  

1. El mes de setembre, es fa la presentació del terreny on hi ha l’hort i               

s’estableix el primer contacte amb l’hort. Es tracta de recollir el que hi ha              

sembrat, els fruits de la temporada d’estiu: s’hi poden trobar tomàquet xerri,            

pastanagues… conjuntament amb els infants es posen en un cistell.          

L’activitat conclou amb l’hort ben net, s’arrenquen les males herbes, es           

prepara la terra i es deixa a punt per plantar. El tancament de l’activitat és a                

l’aula, un cop rentades les mans i en assamblea es comparteix i comenta el              

que s’ha observat i fet a l’hort.  
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2. A la propera es reprèn el contingut es parla del que s’ha collit a l’hort, es                

miren els fruits, es toquen, els oloren, es parla de les seves qualitats de              

forma, pes… 

3. Presentació de l’espantaocells. A l’hora de l’assemblea es dedica un temps           

a presentar la capseta de l’espantaocells. Amb molta màgia i il·lusió es canta             

la cançó de l’espantaocells. Tot seguit en petit grup es surt a fora i es planta                

l’espantaocells en gran, el de veritat. Tot seguit, s’explica als infants que es             

plant l’espantaocells per tal de que els ocells no es mengin el que             

sembrarem. 

4. Es presenten els alls als infants, es desgranen sense pelar, s’oloren i es             

comparteix l’olor que fa, es proven i es descriuen les seves principals            

característiques… Tot seguit, de nou, en petit grup, es va a l’hort a plantar              

els alls. Aquesta activitat es va repetint amb diferents hortalisses com           

tomàquets i enciams. Olors, textures, formes, colors, sabors…s'inicia la         

descoberta dels diferents aliments i es parla de les preferències a taula. De             

quan els cuinen a casa o l’escola, ens quins plats els mengem…  

5. Es parlen de les transformacions dels aliments i, sobretot, s’aprofita el           

moment de l'àpat o, per exemple, el moment de joc simbòlic on es fa suc de                

taronja. Activitats globalitzades on entren diferents continguts i es treballen          

des d’un punt de vista natural en el context real de l’infant.  
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6. Cuidar l’hort, fer el seguiment del creixement de les plantes, regar, treure            

males herbes… acompanyant a l'hortolà/na que cuida l’hort (en format de           

voluntari/a) tot un seguit de propostes que ajuden a l’infant a viure des de la               

proximitat el procés de creixement dels aliments. Finalment, aquestes         

propostes que s’inicien amb l’observació d’una llavor, el plantar-la i veure-la           

créixer, acaben amb la transformació del plat a la taula o amb què l’infant              

pot dur a casa quelcom ha plantat i cuidat (enciams, tomàquets, carxofes…) 

4.4.4. Relació amb la cuinera: cuina, àpat i vincle 

Les EBMV tenen cuina pròpia però l’empresa que ho gestiona és un servei externalitzat.              

En aquest sentit, la cuinera prepara el menjar a la cuina de l’escola però no forma part de                  

l’equip educatiu. Tot i això, la relació amb l’equip és de molta proximitat, fins al punt que es                  

considera la cuinera de les EBMV una professional més “extraoficialment” de l’equip de les              

EBMV i, així és com ho viuen també les famílies. 

Aquest fet es produeix gràcies al treball en col·laboració que s’estableix en el dia a dia i                 

arran dels projectes que es porten a terme conjuntament.  

En el dia a dia, la cuinera recull aula per aula i establint un diàleg amb els professionals,                  

les necessitats específiques del dia (dietes, al·lèrgies…). Alhora, saluda als infants a qui             
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coneix i estableix un vincle afectiu positiu. Els infants coneixen que ella és qui els cuina i,                 

sovint, li fan demandes quan els va a veure a les aules i/o tot visitant-la a la cuina.  

Aquest vincle també apareix en totes les festes on a través del menjar que es presenta hi                 

ha la implicació de la cuina que hi posa el toc d’una festivitat, a banda de l’amor de cada                   

dia.  

Com s’ha vist en el punt anterior, l’hort és també un vincle de proximitat amb la cuinera                 

amb qui es forma un projecte a compartir en l’elaboració dels plats que poden sortir de                

cuina arran dels productes de l’hort.  

 

4.4.5. Comissió d’alimentació: AMPAs i escola caminant juntes 

Durant aquest darrer curs (2019-2020), sorgeix la proposta per part d’una de les tres              

AMPAs de crear una comissió que vetlli per acompanyar aquests processos de            

transformació i sensibilització a tots els agents implicats. Aprofitant l’interès d’algunes           

famílies i de la direcció de l’escola per aquest tema i coincidint amb la nova licitació que                 

s’ha de fer per l’empresa que gestiona el menjador escolar, s’han iniciat diferents             

actuacions durant el curs escolar que han vingut per quedar-se. 

Inspirats per la Fundació Alícia que proposa una alimentació sana (segura, suficient i             

equilibrada), sostenible (ecològica, econòmica i pràctica) i bona (ètica, significativa i           

estimulant), i partint d’aquesta base, s’ha volgut iniciar un procés de reflexió per construir              

uns plecs de condicions el màxim complets i que recullin les inquietuds de tots/es.              

Actualment estem a la fase de redacció i sobretot a la de reflexió per a la sensibilització de                  

tots els agents implicats: escola, educadores, cuineres, empresa “guanyadora”, famílies. 

S’han fet reunions amb 4 empreses de càtering, més la que actualment dóna el servei               

d’alimentació a les 3 escoles bressol per tenir una conversa i resoldre tots els dubtes i                

inquietuds que es plantejaven a la comissió. D’aquesta manera, s’han recollit els            

aprenentatges que ells, com a professionals experts, han anat veient durant els anys de              

servei.  (Annex: Actes reunions Alimentació.pdf) 

De totes aquestes reunions, les principals conclusions que se n’han extret són: 
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➔ La comunicació és clau en totes direccions: a les famílies per complementar a casa, a               

les cuineres i educadores per involucrar-les en tot el procés, a l'empresa gestora per              

canalitzar les demandes, etc.  

➔ Els menús: elaboració de 5 menús diferents en dues temporades: l’estiu i l’hivern.             

D’aquesta manera, guanyem varietat i hi ha menys repeticions. 

➔ Cal una reflexió per tal de construir un pla equilibrat en oposició a la versió de la                 

piràmide nutricional tradicional. 

➔ Recuperar la dieta mediterrània a base de cereals, llegums i verdures. Cal oferir             

diàriament verdura i fruita de temporada, tot ampliant la gamma proposada i            

contemplant la possibilitat d'afegir certes hortalisses crues. 

➔ Garantir el 50%: és a dir, que com a mínim un 50% dels productes oferts siguin                

ecològics, i l’altre 50% dels productes siguin comprats directament a qui els produeix             

(com per exemple, el pa, els bastonets de pa, la fruita, la carn...). 

➔ Introduir el dia vegetal: oferir un dia de menú vegetal a la setmana, respectant, sempre               

que sigui possible, que sigui ecològic. 

➔ Potenciar l’aliment integral, baix en sal, el peix fresc i de temporada (concretant el peix               

que s’indiqui al menú) i l’oli d'oliva verge extra. 

➔ Descartar les coccions arrebossades, les salses fortes i picants, l’embotit, la bolleria, els             

edulcorants, els sucres i els processats. 

➔ Reflexionar entre les diferents ofertes de productes que tenim al mercat: prioritzar la             

sostenibilitat, el producte de proximitat i ecològic. 

➔ El personal de cuina: sigui quina sigui l’empresa que opta a la licitació, garantir el               

manteniment de les condicions laborals i la formació. 

➔ Caldrà limitar el preu, mantenint la quota al voltant de la que ara aporten les famílies al                 

menjador escolar.  
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4.4.6. Menú escolar: educar l’estómac 

El projecte educatiu contempla una alimentació basada, cada vegada més, en la qualitat             

de l’aliment. Des del 2016, a partir dels canvis que es van poder començar a introduir arran                 

d’una licitació amb l’empresa externa que porta el servei del menjador (l’elaboració del             

menú) es van introduir canvis significatius en el menú. Es van retirar els principals sucres               

(en aquell temps oferíem làctic ensucrat, per exemple) i fregits i es van introduir aliments               

més saludables com l’arròs integral i la pasta ecològica. De la mateixa manera, es van               

eliminar la coca i el broix i es va incrementar la fruita, per exemple.  

Mica en mica, aquest treball de revisió conscient de l'aliment que s'ofereix als infants ha               

anat creixent. En aquesta línia, i arran també de les noves directrius pediàtriques en              

alimentació (2018) s’exhaureixen tots els sucres additius si encara en quedava algun en el              

menú, s’incrementen les proteïnes d’origen vegetal i es disminueixen les d’origen animal,            

es regulen els percentatges en què s’ofereixen els aliments als infants, prenent cada             

vegada més consciència de les quantitats a oferir-los i, sobretot, es comença un treball              

altament conscient sobre la importància de la qualitat en l’aliment buscant al màxim una              

coherència. Alguns exemples serien la introducció de tartaletes d’arròs en els berenars            

acompanyats de fruita, les llenties es tornen ecològiques, els aliments són de temporada i              

es crea un menú d’estiu… D’aquesta manera, des del 2016 fins l’actualitat, s’ha anat fent               

una aproximació conscient fins a donar prioritat als aliments més saludables, de proximitat i              

ecològics.  

4.4.7. Famílies i Escoles Bressol: vincle i projecte educatiu 

Tant des de l’escola com des de l’AMPA es considera molt important poder fer una               

tasca de sensibilització a les famílies per donar coherència al projecte educatiu            

d’alimentació conscient. És en aquesta línia que s’organitzen activitats i formacions           

adreçades a famílies, infants i equip educatiu. Alhora, però, en la documentació            

que es fa arribar a les famílies es mostren evidències sobre el projecte educatiu              

que engloba l’alimentació a l’escola bressol. 

● En el menú de l’escola s’han destacat gràficament tots els aliments que són             

ecològics, integrals i de proximitat, i que creiem que aporten un valor afegit. A              
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continuació es pot observar un exemple de menú on es destaquen els productes             

ecològics (en color verd), els de proximitat (de color taronja) i la proteïna vegetal              

(de color blau).  

● En el portal de l’alumne també hi ha un document preparat des de l’escola on               

es recullen totes les guies i consells en l’alimentació en la primera infància:  
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Font: portal de l’alumne de les EBMV 

(ANNEX: Recull de publicacions relacionades amb l'alimentació infantil i hàbits saludables.pdf) 

● Durant el curs actual (2019-2020), malgrat      

la situació viscuda que va estroncar

alguna de les activitats plantejades, es va       

poder organitzar i participar a la setmana       

bio 2019, sota el lema Més salut, més        

natura: més consciència.

Entre les diferents propostes de la      

setmana bio, es van organitzar activitats a l’hort amb els infants més            

intensament, ja que l’hort forma part del dia a dia i del treball de l’escola.

Hostesa, l’empresa encarregada del menjador escolar va introduir bosses         

compostables per a les deixalles orgàniques, una mesura que s’ha quedat en el             

dia a dia a l’escola amb l’objectiu d’anar polint i introduint petits canvis que

afavoreixen, en aquest cas, la sostenibilitat mediambiental. 

Entre el dilluns 21 d’octubre i el dimarts 22 d’octubre es va entregar a totes les                

famílies de les tres escoles una carta on s’explicava la participació de les EBMV
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a la setmana bio i se’ls entregava una llavor ecològica com a símbol d’on              

comença tot. Una llavor que ens dóna la possibilitat de fer créixer en nosaltres              

una mirada més conscient per tot allò que ens alimenta, ens nodreix i ens              

envolta. A continuació es pot consultar la carta enviada a les famílies d’una de

les escoles per celebrar la setmana bio. 

 

El dijous 24 d’octubre Hostesa (l’empresa que gestiona el servei de menjador de

les EBMV) va oferir un berenar 100 % ecològic (iogurt i fruita) als infants. 
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El dimarts 22 d’octubre a Caputxins, el dijous 24 d’octubre a la Serra Sanferm i               

el divendres 25 d’octubre a Horta Vermella, a la sortida de l’escola, es va oferir               

un tastet de fruita i altres productes bio i es va proposar jugar a identificar               

quina fruita era l’ecològica. Es van sortejar tres cistelles amb productes ecològics            

de productors locals d’Osona.  

 

 

Finalment, també es va fer un fulletó amb una llista de productors de proximitat i               

ecològics de la comarca per apropar l’oferta a les famílies:  
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● A nivell de formació, ja fa alguns anys en què aquesta ha tingut en compte               

l’alimentació conscient, des del moment de l’àpat fins a un decàleg per a

l’alimentació a nivell nutricional i d’hàbits. S’ha conscienciat a equip educatiu i            

famílies en la idea que nodrir-se no és només alimentar-se i que cal tenir en               

compte la selecció dels aliments, la seva presentació i estètica, el to de             

comunicació durant l’àpat, els rituals que l’envolten, el ritme i pulsació de

l’aliment i de qui se’l menja, la consciència en el malbaratament alimentari, en el              

tenir un procés d’agraïment…  
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Durant el darrer curs, 2019-2020, s’ha organitzat la xerrada d’alimentació          

Decàleg per a una bona alimentació: 10 consells per millorar els hàbits i             

l’alimentació familiar i infantil, amb la formadora Meritxell Bansell Roca.  

La xerrada-formació va haver de fer-se a través de la plataforma Zoom a causa              

de les noves circumstàncies arran del Covid19 i la convocatòria i difusió es va              

realitzar a través del correu electrònic:  
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Imatges de la Xerrada d’alimentació a càrrec de la Meritxell Bansell, dietista i nutricionista: 

 

 

4.4.8. Arremanga’t (Serra Sanferm), Bricofesta (Caputxins) i Mans a l’Horta          

(l’Horta): festa i treball als espais de l’escola 

Aquestes activitats organitzades per les AMPAs de les diferents escoles bressol tenen            

per objectiu millorar l’espai d’activitats pels infants a les escoles. Segons les necessitats             

de cada escola i del projecte educatiu, cada any s’organitza una jornada amb les              

famílies de cada escola que, coordinats prèviament amb les educadores, es determina            

quin espai es vol potenciar, reformar, millorar o crear. Durant el 2020, per exemple, a               

l’escola bressol de la Serra Sanferm es va decidir que es faria una cuineta de fusta amb                 

els seus complements (tovalles, davantals, cortinetes, draps, mocadors…) pels infants          

d’1-2 anys per potenciar el joc simbòlic. També es van crear cubs, rampes, caixons per               

a potenciar la psicomotricitat, així com altres materials com jocs, cadires…  
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4.5. Recursos emprats 

Per tal de dur a terme el projecte ha calgut i cal tenir en compte diferents recursos, tan                 

materials, humans, tecnològics i econòmics.

A nivell de recursos humans, l’equip de direcció, de coordinació i educatiu de les              

escoles bressol són primordials per tal que el projecte sigui possible en el dia a dia a                 

les aules. L’AMPA també ha estat un agent important en algunes tasques com

l’organització de diferents jornades, així com de poder aportar econòmicament el que            

es necessita per a desenvolupar alguns dels projectes com l’Arremanga’t (Serra           

Sanferm), Bricofesta (Caputxins), Mans a l’Horta (l’Horta) i la formació d’alimentació.  

Les tres AMPA’s de les EBMV col·laboren i participen activament fent aportaciones            

econòmiques així com aportant recursos materials i humans per la creació de            

propostes i materials. Concretament, s’ha pagat la formació d’alimentació actual (280€)           

i pel què fa les cuinetes; la primera es va fer a Horta el 2012 gràcies a l’aportació

econòmica i la feina d’una família. El 2014, a Caputxins van fer una cuineta amb una                

matinal, i finalment el 2020 s’ha fet la cuineta que faltava a la Serra Sanferm. 

Referent als recursos materials, ha calgut vetllar perquè a qualsevol de les activitats

plantejades el material fos l’adequat a la situació i coherent al projecte d’alimentació             

conscient. I l’aportació prové de les escoles i en alguns casos les 3 AMPAs. 

Enguany, els recursos tecnològics han pres un paper molt més important que en

cursos anteriors arran de la situació de confinament. El portal de l’alumne ha continuat              

actiu amb les aportacions anuals de l’escola bressol, però s’han creat vídeos, per part              

de les educadores per tal d’acompanyar a les famílies i infants en el confinament i per                

donar a conèixer algunes de les rutines que formen part de l’escola, així com també

apropar els i les educadores als infants des de la distància.  

Finalment, els recursos econòmics provenen principalment de l’escola amb el          

pressupost anual destinat al projecte educatiu en general, la quota de les famílies amb
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el cost del material i finalment l’aportació que fan les AMPAs amb les festes i les                

formacions programades (3.000€). 

4.6. Continguts i competències que es treballen i relació amb les diferents àrees             

curriculars 

El quadre que es es presenta a continuació mostra els objectius, les capacitats i els 

continguts que s’integren de manera transversal i globalitzada a en l'àrea de descoberta 

de l’entorn de les EBMV i que impacten directament en el projecte.  

CAPACITATS (currículum) OBJECTIUS D’APRENENTATGE 
(currículum) 

CONTINGUTS (currículum) 

Eix 2.1: Pensar, crear, 
elaborar explicacions i 
iniciar-se en les habilitats 
matemàtiques bàsiques. 
Eix 2.2 Progressar en la 
comunicació i expressió 
ajustada als diferents 
contextos i situacions de 
comunicació habituals per 
mitjà de diversos 
llenguatges. 
Eix 3.1: Observar i explorar 
l’entorn immediat, natural i 
físic, amb una actitud de 
curiositat i respecte i 
participar, gradualment, en 
activitats socials i culturals. 
Eix 4.2: Comportar-se 
d’acord amb unes pautes 
de convivència que els 
portin cap a una autonomia 
personal, cap a la 
col·laboració amb el grup i 
cap a la integració social.  
Eix 1.2: Assolir 
progressivament seguretat 
afectiva i emocional i 
anar-se formant una imatge 
positiva de si mateixos i de 
les altres persones.  
Eix 1.3: Adquirir 
progressivament hàbits 
bàsics d’autonomia en 
accions quotidianes, per 
actuar amb seguretat i 
eficàcia.  

2- (C-4.1/4.2) Establir relacions afectives 
positives, comprenent i apreciant 
progressivament el seu entorn immediat, 
iniciant-se en l’adquisició de 
comportaments socials que facilitin la 
integració en el grup.  
4- (C-2.2) Comprendre el llenguatge adult 
i dels altres infants, comunicar-se a través 
del moviment, el gest, el joc i la paraula, 
amb una progressiva millora del 
llenguatge oral. 
6- (C-3.1) Actuar sobre la realitat 
immediata, descobrir-ne l’organització a 
partir de les pròpies vivències i establir 
relacions entre objectes segons les seves 
característiques perceptives. 
7- (C-2.1) Projectar les pròpies vivències 
a través de l’activitat lúdica i anar-les 
representant a través d’un incipient joc 
simbòlic. 
8- (C-1.1/2.1/2.2) Iniciar-se en la 
descoberta i l’ús del llenguatge corporal, 
verbal, matemàtic, musical i plàstic. 
 
1- (C1.2) Identificar-se com a persona, 
assolir el grau de seguretat afectiva i 
emocional corresponent al seu moment 
maduratiu, i esforçar-se per manifestar i 
expressar les pròpies emocions i 
sentiments. 
3- (C1.3/3.2) Participar amb iniciativa i 
constància en les activitat quotidianes 
d’alimentació, repòs i higiene personal, 
iniciant-se en la pròpia autonomia i 
orientant-se en les seqüències temporals 
quotidianes i en els espais que li són 
habituals.  

8DMA (Ob-5/8 ) Domini progressiu del control i de la coordinació 
oculo-manual, així com de les habilitats manipulatives necessàries 
per explorar objectes i per ser cada vegada més actiu i autònom en 
les diferents situacions quotidianes. 
$DE (Ob-6) Observació i actuació sobre la realitat immediata, a partir 
de les pròpies vivències, establint relacions entre objectes segons les 
seves característiques perceptives. 
5DE (Ob-2/6) Observació i exploració de l’entorn físic i social, 
planificant i ordenant la pròpia acció, constatant-ne els efectes i 
establint relacions entre la pròpia actuació i les conseqüència que 
se’n deriven. 
6DE (Ob-6) Observació i constatació d’alguns canvis i modificacions 
a què estan sotmesos tots els elements de l’entorn (persones, 
animals, plantes i objectes). 
7DE (Ob-6) Interès i curiositat pel medi físic i social, explorant les 
característiques d’objectes, materials i elements de l’entorn natural, 
formulant preguntes sobre alguns esdeveniments i representant 
vivències i situacions mitjançant el joc simbòlic. 
9DE (Ob-6/8) Iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats 
sensorials fruit de l’exploració dels objectes materials, d’elements de 
l’entorn natural i de la comparació de les seves propietats, inici de les 
primeres classificacions, ordenacions i correspondències… 
10DE (Ob-7/8) Reconeixement de seqüències espacials, temporals i 
lògiques i iniciació en l’ús de les primeres nocions quantitatives en 
situacions quotidianes.  
6CLL (Ob-4/8) Iniciació en l’ús de diferents formes de comunicació, 
esforçant-se per fer-se entendre i escoltant els altres. 
 
1DMA (Ob-1) Identificació com a persona, coneixement d’algunes 
característiques personals pròpies per assolir el grau de seguretat 
afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu. 
5DMA (Ob-3) Progrés en l’adquisició d’hàbits relacionats amb el 
benestar corporal i la seguretat personal, la higiene i la salut, així 
com en l’inici d’hàbits d’ordre, constància i organització en les 
activitats en què participa.  

Font: programacions de les EBMV 

 

4.7. Valors que es desenvolupen 
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El projecte presentat parla d’infant i de persona, perquè són els infants els veritables              

protagonistes i promotors de la transformació que ens ha dut a poder parlar d’aquest              

projecte, juntament amb les famílies i l’equip educatiu.  

Dins d’aquest projecte, afloren uns valors que es troben en el dia a dia a l’aula, que són                 

transversals en l’alimentació conscient que estem presentant:  

- Esforç: a partir del qual es superen aquelles dificultats que es poden trobar els

infants en els reptes que se’ls plantegen en les estones relacionades i citades en              

aquest projecte que fan referència a l’alimentació i a l’activitat de l’hort.  

- Emoció: en diversos moments de l’eix vida quotidiana que es presenta en            

aquest projecte, però emoció és el que reflecteix la cara d’un infant quan, per

exemple, aconsegueix servir-se el seu plat de sopa.  

Font: https://youtu.be/RAmszjnmw9w

- Creixement: diàriament els infants creixen desenvolupant la seva pròpia         

autonomia en les diferents parts del projecte, sempre en funció del seu ritme de              

creixement.

- Respecte: envers a ell/a mateix/a i els altres, acceptant-ne les capacitats i            

limitacions. I envers l’aliment, que abans d’arribar a la taula ha viscut tot un              

procés i el treball de diferents persones. 
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- Oportunitat: d’autonomia, d’autoregulació, de iniciativa, de participació… per        

resoldre personalment noves situacions que aporten seguretat i confiança en les           

pròpies possibilitats.  

- Acompanyament: d’un adult que observa i que aporta les eines necessàries per

bastir l’ajuda que pugui necessitar cada infant en cada moment del seu propi             

desenvolupament.  

- Aprenentatge: davant de totes les possibilitats que li ofereixen a l’alumne/a les            

rutines i hàbits de la vida quotidiana i les tasques a l’hort.

- Inclusió: perquè cada infant, amb les seves característiques, troba el seu espai            

per desenvolupar i créixer com a persona. 

- Complicitat: davant de les diferents situacions que es viuen en l’eix de vida             

quotidiana, el qual ocupa moltes de les hores diàries a l’escola. La complicitat es

crea entre infants  i educadors/es i entre infants i infants.  

- Tendresa: perquè les relacions que s’estableixen i que es busquen en aquests            

espais són a partir de la tendresa, perquè cadascú es senti acceptat tal com és.  

- Calma: el fet que les rutines i els hàbits parteixin d’una planificació i organització

pulcra, fa que aquests moments es visquin des de la calma i la tranquil·litat.  

- Bellesa: en la presentació de l’aliment, en la cura de l’hort.  

- Escolta: escolta en el que cada infant sent, en la relació amb els educadors i               

educadores

- Amor: per tots aquells moments que es viuen, per als aliments que s’ingereixen,             

per a les persones que ens acompanyen en aquest procés.  

Si observem concretament les propostes realitzades en el treball a l’hort, cal destacar,

a part dels ja citats, tres valors més: 

- Transformació: de les llavors als primers planters, i d’aquí a la verdura que             

collim… fins que arriba al plat cuinat o presentat després d’haver passat per la

cuina.  
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- Investigació: de les condicions necessàries perquè cada planter pugui créixer i           

donar fruit. 

- Cohesió: entre infants, persona voluntària i educadors i educadores per tal que            

la feina feta per uns i altres pugui reeixir.

4.8. Descripció de com a partir de la proposta es fomenta el coneixement de             
l’agricultura i l’alimentació ecològica 

El foment del coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica es troba en diferents             

moments del projecte Alimentació conscient:  

- Des del procés que s’està fent de licitació per a escollir l’empresa encarregada

del menjador escolar. El procés d’inspiració i de coneixement que s’està fent a             

nivell d’AMPA i direcció aporta un valor afegit al projecte ja que mica en mica es                

van incorporant els nous coneixements obtinguts que aporten, sobretot en          

l’alimentació ecològica i sostenible, un resultat a les estones de menjador.

- Amb les formacions, tant a educadors/es com a les AMPAs, es genera un debat              

intern que incorpora, a l’aula i a les estones d’hort i de menjador, l’alimentació              

ecològica i el coneixement de l’agricultura i les seves necessitats.  

- Tots aquests processos porten a una sensibilització que traspassen, en alguns

casos, les parets de l’escola i arriben a diferents famílies que aposten, cada             

vegada més, per l’alimentació ecològica, sana, sostenible i bona. Des d’aquí           

creiem que podem parlar d’una transformació en la qual es canvien diferents           

processos a l’aula i a les famílies.

5. Pla de comunicació i difusió:

Des de l’escola hi ha un canal de comunicació del projecte educatiu a la societat a                

través de la pàgina web de les EBMV (https://escolesbressol.vic.cat) i les xarxes            

socials: Facebook (@escolesbressolvic: https://www.facebook.com/EscolesBressolVic/)
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i canal d’Instagram (@ebmvic). És a través d’aquests canals que es difonen les             

activitats proposades en el projecte exposat.  

Els canals de comunicació amb les famílies poden ser online o presencials. Aquestes             

últimes es basen en el dia a dia de l’escola, en les entrades i sortides, així com també                  

hi ha obertes unes reunions de seguiment per qui ho necessiti. Un cop a l’any, es                

realitza la jornada de portes obertes que aquest curs s’ha hagut de realitzar de forma               

virtual. Els canals digitals més habituals per comunicar-se escola-família són el correu            

electrònic i el portal de l’alumne (ebmv.imedicplatform.com/virtual/online). En el portal          

de l’alumne s’hi pot trobar diferent tipus d’informació, entre ella, el pla anual, el projecte               

educatiu, articles educatius i d’alimentació, així com els menús proposats a les escoles.             
(Annex: a) Menús exemples)  

Imatges dels vídeos on les educadores expliquen a les famílies les rutines a l'hora de               

dinar i berenar a l’escola per acompanyar en el confinament a les famílies  
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6. Avaluació 

 

OBJECTIUS INDICADOR 

D’AVALUACIÓ 

RESULTATS 

OBTINGUTS 

1. Incrementar el 

coneixement i la 

consciencia de l'equip 

educatiu, les famílies i els 

gestors dels menjador 

escolars de les EBMV 

sobre l’alimentació sana, 

- Formacions realitzades 

per a l’equip educatiu. 

 

 

 

- Formacions realitzades 

per a les famílies. 

- Durant aquest curs es va 

poder realitzar la formació 

de Baby Led Weaning 

 

 

- Es va poder realitzar la 

formació per a les AMPAs 
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sostenible i bona.   

 

 

- Procés de licitació en el 

qual s’ha obtingut 

informació important 

sobre l’alimentació sana, 

sostenible i bona.  

titulada: Decàleg per a una 

bona alimentació. 

 

- Es van fer 4 entrevistes 

amb empreses de càtering 

més la que també es va 

realitzar amb  l’empresa 

actual.  

2. Incrementar la presència    

de producte de proximitat i,     

en la mesura del possible,     

ecològics en l’oferta actual    

dels menjadors escolars   

de les EBMV. 

- Vetllar perquè el menú 

presentat per l’empresa 

responsable del menjador 

ofereixi productes de 

proximitat i ecològics.  

- En el menú d’aquest curs 

han aparegut diferents 

aliments ecològics, 

sobretot pasta i arròs, 

diversos aliments 

ecològics i alguns aliments 

de proteïna vegetal. 

3. Acompanyar en el    

compliment de les   

recomanacions nutricionals  

fomentant els bons hàbits    

alimentaris a les famílies.  

- Proposar una formació 

d’alimentació a les 

famílies. 

 

- Incorporar, al portal de 

l’alumne, un llistat de 

documents relacionats 

amb l’alimentació a la 

primera infància. 

 

- Vetllar perquè a les 

festes escolars obertes a 

les famílies l’alimentació 

- S’ha realitzat la formació 

Decàleg per a una 

alimentació saludable. 

 

- En el portal de l’alumne hi 

ha el llistat actualitzat de 

documents relacionats 

amb l’alimentació a la 

primera infància. 

 

- A les festes escolars 

encara queda algun indici 

d’alimentació poc 
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proposada des de les 

AMPAs. 

adequada pels infants com 

pot ser la coca ensucrada i 

la xocolata desfeta, però 

s’han incorporat les 

mandales de fruita i s’han 

eliminat els sucs ensucrats 

i les galetes i bolleria.  

4. Sensibilització: 

Desenvolupar activitats 

entorn als hàbits 

saludables d'alimentació a 

les EBMV per les nenes i 

nens, 100% vinculades 

amb el projecte educatiu.  

- Desenvolupar les 

activitats proposades als 

infants sobre alimentació 

dins el propi projecte 

educatiu de l’EBMV. 

- L’alimentació conscient 

ha entrat totalment en 

consonància al projecte 

educatiu de les EBMV 

gràcies al treball de l’equip 

educatiu.  

 

El treball dels i les alumnes s’avalua a través de l’observació diària i descripció de les                

conquestes que realitzen en el dia a dia.  

Com a equip docent i famílies, ens agradaria destacar la satisfacció del camí reconegut              

i l’empenta que hem agafat els darrers anys  

 

 

 

 

7. Perspectives de futur 
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Les famílies, els productors, els centres educatius….la societat en general anem fent            

camí cap un estil de vida on l’alimentació i el contacte amb la natura hi juguen un paper                  

clau. 

Els propers anys es vol continuar amb aquesta línia, mantenint les iniciatives descrites             

en el projecte, així com també incorporant noves propostes, elements de reflexió i             

obrint-nos a noves dinàmiques. És un projecte viu, integral i que evoluciona            

constantment; la voluntat és d’anar-lo alimentant. 

Temes concrets que es proposen en un futur: 

1. Millorar la comunicació amb les famílies: incrementar la comunicació         

quantitativament i qualitativa utilitzant els diferents canals de comunicació         

habilitats. Obrir un canal bidireccional família - escola per tal de recollir, resoldre i              

orientar a tots els agents implicats per una alimentació sana, sostenible i bona. 

2. Continuar amb la formació (2020 aliments i BLW per les educadores),           

ampliant, el curs vinent, en el tema de les rutines, explorar la possibilitat de fer               

alguna experiència sensorial per les famílies, si la situació ho permet, etc. 

3. Incrementar les accions de sensibilització a les famílies per continuar el           

projecte educatiu a casa, seguin l’actuació de la Setmana Bio del 2019 que es              

basava amb una alimentació sana i de proximitat i afegint la basant sostenible             

amb el tema del malbaratament alimentari i la gestió dels residus plàstics. 

4. Fer una guia EBMV conjunta sobre alimentació conscient dirigida a l’equip           

educatiu, les cuiners i les famílies. 

5. Seguir amb la Comissió d’Alimentació de l’AMPA per vetllar que totes les            

activitats que impliquin menjar, tinguin aquesta mirada d’alimentació conscient,         

es pugui programar més espais de joc entorn l’alimentació, es programin les            

formacions per les famílies i finalment, acompanyi a l’escola amb el procés de             

reflexió per la redacció dels plecs. 
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8. Annexes 

a) Menús exemples 

b) Recull de publicacions relacionades amb l'alimentació infantil i hàbits         

saludables.pdf 

c) Actes reunions Alimentació.pdf 
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