
              

 

 

        

9NATURALCUINA 

MENJADORS ESCOLARS ECOLÒGICS DE 
TEMPORADA I DE PROXIMITAT 



              

 

 

 9Naturalcuina som una empresa dedicada al món dels serveis educatius i 
culinaris amb una llarga experiència que ens avala. Un grup de gent experimentada i 
amb profunds coneixements sobre educació, educació en el lleure i cuina són al 
capdavant de la nostra empresa; gestionant, coordinant i desenvolupant projectes 
educatius de qualitat. 

En temps de migdia ofereixen la seva qualitat per a educar en tots els hàbits 
que requereixen els àpats i l’alimentació. És un tema que no cal dir que preocupa molt 
a les famílies d’avui en dia, és per això que des de 9NaturalCuina ens encarreguem 
també del servei de cuina in situ, amb dietes elaborades per especialistes en nutrició i 
cuinades amb tot l’art necessari que la dieta mediterrània requereix, un càtering de 
qualitat i saludable com el nostre, és la millor garantia per al perfecte creixement dels 
nostres infants.  

 En aquest sentit, la nostra cuina pren una orientació ecològica, de proximitat, 
natural i sostenible que implica el procés de producció i de consum i ajuda a la 
formació i educació dels nostres infants i joves. 

 Un dels primers conceptes a tenir en compte és la utilització dels productes que 
confeccionen la cuina mediterrània i d’aquests els productes locals, de temporada i 
provinents d’una producció ecològica. 

 Per què cuina ecològica? Perquè són saludables i nutritius, saborosos, 
respecten el medi ambient i són segurs. Perquè no utilitzen organismes modificats 
genèticament (transgènics) i han estat produïts sense pesticides ni adobs de síntesi 
química i no permeten forçar artificialment el creixement dels animals (hormonant-
los). 
Perquè estan regulats estrictament per normatives europees i controlats per 
organismes degudament acreditats. 

 Amb aquest procés propiciem que el menjar dels nostres nens i nenes sigui més 
equilibrat. Saludable, variat i responsable. Variem els tipus de cocció, evitant al màxim 
els fregits, incrementant el consum de peix. Fomentem hàbits alimentaris, de conducta 
i d’ocupació del temps de lleure.                            



              

 

Criteris i beneficis dels nostres menús: 

– NO HI HA CAP PRE - CUINAT. 

– FOMENTEM EL CONSUM DE PEIX.  2 cops a la setmana, consensuat amb 

l’escola 

– VARIETAT DE PEIX: Lluç, bacallà, calamars, maira. 

– no hi ha varetes ni crestes. 

–  no ha ha peixos grossos (tonyina, mussola, emperador, tintorera) els 

peixos no són de piscifactoria, són ultragongelats, desespinats i 

filatejats.  

– Un cop cada tres setmanes utilitzem peix fresc. 

– L’Ou és ecològic, pasteuritzat de primera posta i el cuinem a l’escola.  

– VERDURA CRUA: Mínim 3 cops a la setmana en forma d’amanida 

– VERDURA CUITA: Acompanyament dels plats i cremes 

– CEREALS:  presència de més cereals a part del blat: el sèsam i el mill. 

– Presència de cereals integrals ( arrós i pasta OPCIONAL) 

– Tots els nostres productes són FRESCOS i de TEMPORADA, no treballem amb 

productes congelats 

– MENÚS DE 6 SETMANES. D’aquesta manera donem molta més varietat. 

– COCCIONS: Coccions més sanes: Forn, vapor, guisats i planxes.. 

– DERIVACIONS: Tractament curós de les possibles dietes i al·lergies  

– SOPARS. Orientacions dels sopars. 

– ESTACIONALITAT: Utilitzem productes de proximitat , estacionaris i ecològics 

– ECOLÒGIC: Fruita, verdura, hortalisses, arròs, cereals, pasta, llegums, làctics. 

– CARN: VEDELLA, POLLASTRE I PORC 

– CERTIFICACIÓ  CCPAE. 



              

 

ELS NOSTRES MENÚS SÓN VIUS:  possibilitat d’adaptar el menú a les característiques de 
l’escola.  

SÓN PROGRESSIUS: donem la possibilitat d’anar introduïnt de forma progressiva les 
característiques de la cuina ecològica 

PROTEÏNA VEGETAL: possibilitat de realitzar menús en el que hi hagi la presència de la proteïna 
vegetal en substitució de la proteïna càrnica un cop a la setmana. ( de forma opcional) 

Seguim els nostres tres CRITERIS;: 

.- ECOLÒGIC i de proximitat, per garantir la qualitat del producte.  

.- DE PROXIMITAT 

.- DE TEMPORADA 

.- SALUDABLE 

.- NUTRICIONAL 

PER GARANTIR UNA GRAN QUALITAT DELS NOSTRES PRODUCTES. 

 



              

 

Aliments ecològics emprats en els nostres menús. 

 .- Pasta:  proximitat:  Aragó 
 .- Arròs:  proximitat:  Delta de l’Ebre 
 .- Arròs integral  proximitat: Delta de l’Ebre 
 .- Fruita:  proximitat: Lleida i València 
 .- Verdura:  proximitat:  Mataró, Cabrera, Vic, Mollet, Sant Vicenç 

Horts 
 .- Làctics:  proximitat:  Moianès 
 .- Cereals:    Natursoy 
 .- Carn de Vedella:    Fricandó, Estofat i hamburguesa   

• Proximitat: Campdevànol 
 .- Carn de Porc:    Botifarra.      

• Proximitat: Campdevànol 
 .- Pollastre:     Contra cuixa desossada, taquets de 

pollastre, cuixa de pollastre 
• Proximitat: Gurb  

 .- Llegums  proximitat:  Fonollosa, Aragó 
 .- Ou:   proximitat: Vic i Mataró 

 
 
Aliments no ecològics: 
.- Oli    oli d’oliva extra verge 
.- Suc de Tomàquet:  en procés 
.- Pa    en procés: Can Perol 
.- Peix S’està introduint peix Fresc.  

Peix fresc de l’Atlàntic Nord-oest Bacallà, Maira, Salmó, 
Calamars 



              

 

Distribució dels aliments al llarg de la setmana i freqüència: 

 
Verdura:  En el primer plat: dos cops a la setmana, 1 en forma de crema i 1 en  
  forma de patata y verdura. 

En el segon plat: Com acompanyament un mínim de tres cops per 
setmana en forma de verdura crua o en forma de verdura cuita. 

Fruita:   4 cops a la setmana. 
Làctic:   1 cop a la setmana. 
Llegum:  En el primer plat: 1 cop a la setmana, en forma de llegum cuit o en 

forma de crema. 
  En el segon plat: En forma de proteïna vegetal o en acompanyament. 
Arròs:  En el primer plat: 1 cop a la setmana. 
  En el segon plat: En forma de proteïna vegetal o com acompanyament. 
Pasta:  En el primer plat: 1 cop a la setmana, variant les salses. 
  En el segon plat: com a guarnició 
Carn Blanca: En el segon plat: 1 cop a la setmana, al forn 
Carn vermella: En el segon plat: 1 o 2 cops a la setmana, en forma de guisats, estofats 
forn. 
Peix:  En el segon plat: 1 o 2 cops a la setmana; peix al forn o arrebossats. 
Ou:  En els segon plat 
En els nostres menús no hi ha proteïna animal en el primer plat. 



              

 

Menja Sa Menja de prop 

Ideari 

La nostra inquietud és la de donar als infants de les escoles i llars d’infants catalanes la 
possibilitat de menjar fruita i verdura, ecològica, sana, de temporada i nostre. 

Aportant matèria primera ecològica garantim una alta qualitat del producte, oferint un 
menjar més sa, lliure de productes químics, amb les propietats organolèptiques 
pròpies de cada producte i amb totes les propietats nutritives. Apostant per un menjar 
sa i promovent una cultura alimentaria. 

Per aquest motiu ens hem aplegat, pagesos i gestor de menjador escolar,  donant 
sortida a productes propers que ens ajuden a ser més sostenibles, que fan que la 
nostra producció tingui una sortida i que el treball en conjunt ajudi a millorar la 
situació dels  menjadors escolars,  augmentant la qualitat dels productes emprats en 
l’elaboració dels menjars i contribuint en l’economia local. 

Objectius 

Oferir aliments 
Oferir aliments de proximitat. 
Oferir aliments de temporada i variat. 
Potenciar el cultiu proper. 
Potenciar una producció més objectiva, sense excesos.  
Crear consciencia social pel medi ambient 

Actituds 

Potenciar una actitud constructiva, que ens ajudi a valorar els nostre camp, els nostres 
productes i els nostres pagesos. 
Potenciar una actitud de recerca, que ens ajudi a tastar nous aliments , que ens 
ensenyi a menjar d’una manera més sana. 
Potenciar una actitud de compromís, que ens ajudi a ser més sostenibles, a cuidar més 
el nostre entorn i utilitzar els recursos de forma cabal. 



              

 

Accions 

Introducció a les escoles de productes ecològics. 
.- Verdura, Fruita, Pasta, Arròs, Llegum, Làctics, Ous, Vedella, Porc 

Trobades per a les famílies en els diferents horts. 
Visites pels alumnes als horts. 
Oferir planters ecològics per poder-los treballar a les escoles. 



              

 

Què suposa per a l'escola un menú ecològic i de proximitat 
 
 Recuperar la dieta mediterrània com a base de la nostra alimentació, potenciar 

en el menú escolar les llegums, cereals i hortalisses i reduir el consum de 
proteïnes animals.  

 Assolir un model alimentari de salut i sostenible que recolza l’OMS i la FAO.  
 Assolir una dieta que s’ajusta al nostre context territorial i socio-cultural.  

 Un menjador que educa a les futures generacions amb els valors per respectar 
el medi ambient i practicar una dieta saludable.  

 Podem incloure el servei de menjador en el projecte educatiu d’Escola Verda de 
l’escola.  

 Podem treballar la temporalitat a l’aula i menjar-la en el menjador  
 Podem visitar els productors per aprendre i conèixer l’origen dels aliments i la 

feina dels productors, o ens poden visitar. 
 Conèixer els esmorzars i berenars saludables . 
 Treballar amb les famílies per continuar-ho a casa mitjançant tallers, xerrades…  
 Es redueixen el consum d’envasos d’un sol ús i el consum energètic del 

transport del aliments.  
 Treballa l’alimentació a l’escola com base de la salut de les persones i del medi 

ambient que les alimenta.  
 La majoria de les escoles valoren en positiu el servei de menjador actual, sense 

valorar com i on s’han produït els aliments, si el menú és adequat a les 
necessitats dels nens i nenes o si tot plegat és respectuós amb el medi ambient.  

 L’escola, com a institució educativa, és el punt de partida des d’on podem 
començar a construir un futur millor, des d’on podem treballar aquest canvi de 
model alimentari. Potenciar els menjadors ecològics i de proximitat, significa 
potenciar la producció d’aliments ecològics, el seu consum i coneixement.  



              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEïDORS 

 

 

 

Moianès    Làctic ecològic: iogurts i llet. 
Arròs del delta de l’Ebre 
Pasta ecològica 
Llegum ecològic 

Campdevànol 
Carn de Vedella Ecològica: 
Estofat, fricandó i 
hamburgueses. 
Carn de Porc Ecològica: 
Botifarra 

Pollastre Pio 
El rei del galliner 

Mataró 

Verdura i fruita  ecològica 
de temporada 

 

 

Sant Vicenç dels Horts 

Verdura i fruita  ecològica 
de temporada i pa ecològic 

 

Gurb 
Pollastre Ecològic 
Quarts de pollastre. 
Pollastre trosejat 

 

 

FRUITS DEL SECÀ 
Fonollossa (El Bages) 
Llenties i cigrons ecològics 

 

Fonollossa (El Bages) 
Carn de Vedella Ecològica. 

 

 

Mollet del Vellès 

Verdura i hortalisses  
ecològica de temporada 

 

Mataró 
Carn de Porc 



              

 

 

 

Pà precuit 
Magatzem de sec: Olis, sal… 

 

Peix congelat i filatejat. 
Peix frec 

 

 

Peix congelat i filatejat. 

 



              

 

9NATURALCUINA A LA XARXA 

PROXIMITAT A LES FAMÍLIES 

Des de 9Naturalcuina volem apropar-nos a les famílies i fer-los arribar la 
informació d’una manera ràpida, senzilla, eficaç i sostenible. 

 Fent ús de les noves tecnologies i aplicant-les a l’àmbit que ens pertoca 
disposem de diversos Serveis: 

 .- Codi QR: en aquest codi trobareu tota la informació de l’empresa: els menús 
que estem servint a la vostra escola, informació dels aliments de temporada que 
estem donant, podeu fer-nos preguntes sobre dietètica i nutrició i fins i tot podeu 
comprar els productes que els vostres fills i filles estan menjant a través de la Cistella 
ecològica.  

 Tot això amb un senzill escaneig i tindreu tota la informació en el vostre 
Smartphone. 

 .- Pàgina web: En la que també hi trobareu tota la informació abans esmentada, 
i a més a més un vídeo presentació de l’empresa i un link amb la nostra pàgina de 
Twitter. 

 .- Twitter: anem posant informació del vostre interès dia a dia i sobre totes les 
escoles en les que estem treballant, sobre el nostre hort i sobre els nostres proveïdors i 
productes. 

 

Tot això ho teniu al vostre abast per a que pugueu fer-ne ús.  

 

 

 

 

 

 



              

 

 

1.- Escola Congrés Indians: Cuina. En càtering 

 .- Barcelona, directora: Àstrid 

2.- La Maquinista: Cuina. En càtering 

 .- Barcelona, directora: Anna Comas 

3.- Escola Sant Josep de Gràcia: Cuina in situ i monitors 

 .- Barcelona, Director: Gregori  

4.- Pau Vila: Cuina in situ i monitors  

 .- L’Hospitalet del Llobregat, director: Jose Manuel Reinoso 

5.- Escola Liceo Egara: Cuina in situ 

 .- Terrassa, director: Jordi Vizcaino 

6.- Escola Can Parera: Cuina in situ i monitors.  

  .- Montornès del Vallès. directora:  Maria Pernía   

7.- Escola Parc del Guinardó: Cuina in situ 

 .- Barcelona. Directora: Olga 

8.- Escola L’Univers: Cuina en càtering 

 .- Barcelona. Directora   

9.- Escola Baldiri i Reixach: Cuina in situ i monitors 

 .- Barcelona. Directora: Anna Lladonossa 

11.- Escola Turó del Cargol. Cuina in situ 

 .- Barcelona: curs 2013-14 

12.-Escola Singuerlin: Cuina en càtering 

 Santa Coloma de Gramanet :curs 2013-2014 



              

 

13.- Escola Sant Jordi de Fonollosa: Cuina in situ 

 Fonollosa : curs 2014-2015  

14.- Escola Bressol Bcn Kinder: Cuina en càtering 

 Barcelona :curs 2013-2014  

15.- Escola lavinia. Cuina in situ 

 Barcelona: curs 2014 

16.- Escola Bressol  Sant Josep de Gràcia: Cuina in situ  

 Barcelona: curs 2014-2015 

17.- Escola Bressol Sol Solet: Cuina in situ. 

 Barcelona: curs 2014-2015 

18.- Escola Sant Felip Neri cuina en catering i monitors 

 Barcelona: curs 2016-17 

19.- Escola Nou Patufet: cuina en càtering i monitors. 

 Barcelona: Curs 2015-2016 

20.- Escola Bressol Nido: cuina en càtering 

 Barcelona: curs 2015-2016 

21.- Escola Flor de Maig: Cuina en càtering 

 Barcelona: curs 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

Projecte específic de menjadors. 

 Un menjador escolar és una part molt important per a un infant i les 
seves famílies. Hem de tenir molt clar que la nostra tasca és de pes i hem 
d’interioritzar el sentiment que la nostra feina és molt útil. Si la fem creient que som 
un pilar fonamental per al desenvolupament de l’infant, la nostra tasca serà molt més 
productiva i els resultats seran molt més exitosos.  

El servei de menjador és un espai integrat en el projecte educatiu de l’escola, 
això vol que es regeix per les mateixes normes i finalitats educatives bàsiques del 
centre, i és indispensable la coordinació dels educadors que intervenen en un mateix 
projecte; mestres, monitors i pares. 

Objectius generals: 

o Donar un bon servei d’alimentació, que sigui nutricional i ben equilibrat. 
o Oferir uns plats atractius i variats. 
o Educar per a menjar de tot. (d’aquesta manera ens assegurem que 

mengem sa) 
o Ensenyar a parar la taula (presentació). 
o Educar en els hàbits del menjador. 
o Valorar el menjar que tenim. No llençar-ho. Educar en el no 

malbaratment 
o Col·laborar en les tasques que comporten els menjadors. 
o Educar en la utilització dels diferents estris que es fan servir en el 

menjar. 
o Potenciar el gust per el menjar. 
o Ser bon company. 
o Ser bon model de conducta pro social. 

 



              

 

 

Pel que fa al temps de dinar 

Treballem amb dos paràmetres principals, els hàbits de menjador i les rutines. 

• Què són les rutines de menjador?: 

Abans d’entrar a dinar i durant l’estona de menjador es marcaran unes pautes 
d’accions que s’han d’anar fent a diari per tal que l’estona de migdia esdevingui 
profitosa i de bon devanir.  

Aquestes rutines són accions que els alumnes assimilen de forma tranquil·la i 
que els ajuden a compartir el temps de migdia. 

Les rutines marcades són:  

.-Rentar-se les mans abans de dinar, 

.-Entrar en grup al menjador acompanyats per l’educador 

.-Presentació del menú per part del monitor i a mesura que es fan gran també 
per part dels alumnes. Recordatori de les fruites verdures o hortalisses que s’estan 
treballant. 

.-Recordatori dels hàbits a treballar aquell dia i recordar els hàbits que ja s’han 
treballat. 

.-Cantar una cançó o fer un refrany abans de començar a dinar. 

.-Desitjar bon profit a tothom. 

.-Comencem a dinar. 

Els hàbits del menjador. 

Els hàbits de dinar i d’educació a taula els treballarem a partir d’una auca dels 
hàbits i a partir del seu personatge, en Pinxo. La redacció d’aquests hàbits cal 
programar-la amb l’escola 

 



              

 

Pel que fa al temps lliure: 

En el moment de l’esbarjo és on l’alumne desenvolupa el seu ésser social. En 
aquest moment crea pautes de conductes en la seva relació amb iguals mitjançant el 
joc. És necessari crear unes bases apropiades i beneficioses per a que el seu 
creixement es faci d’una manera correcta. 

Crearem unes expectatives de JOCS Lliures, unes motivacions per a que 
l’alumne creï aquesta base tenint cura de la seva conducta, dels aspectes educacionals 
i de respecte, poden ser de caràcter opcional i programades al llarg del trimestre i per 
cursos. 

Durant els patis del migdies es desenvoluparan una sèrie de TALLERS,  el pati 
creatiu que s’hauran convingut prèviament amb l’escola i amb les característiques, 
possibilitats i interessos dels monitors, es poden fer de manera voluntària i anar 
introduint de forma progressiva, d’aquesta manera els alumnes participen en les 
activitats que els agraden. segons les seves preferències. 

Objectius educatius dels temps lliures: 

o Saber aprofitar el temps lliure per a realitzar activitats d’estudi, lectura, 
esbarjo, jocs  o d’altres que contribueixin positivament a la pròpia 
formació i/o milloren les relacions interpersonals. 

o Saber mantenir relacions socials amb positivitat i saber-ne treure d’elles 
el màxim profit per a un perfecte desenvolupament harmònic de la 
pròpia persona.  

o Fomentar el diàleg com a font de resolució de conflictes. 
o Estimular a la relació afectiva amb els companys. 


