
                                                              

                                                              

 

Voleu continuar el debat sobre l’impacte social i ambiental del nostre model de consum? 
Us interessa tenir nous coneixements i criteris per estimular aquest debat amb la 

comunitat educativa? Voleu compartir estratègies per abordar el tema de l’alimentació dins 
el currículum? 

 

Escola i menjador, un mateix projecte? 
Taula rodona sobre alimentació i consum en els centres educatius 

 
5 de novembre de 17.30h a 20.00h 

A la Fàbrica del Sol, pg. Salvat Papasseit 1, 08003 Barcelona (Barceloneta) 

 

Volem posar sobre la taula els arguments que al llarg d’aquests 3 darrers cursos hem anat 
desgranant en el seminari “alimentació i consum” per poder fer realitat un nou model de menjador 

escolar. Un menjador més conscient, més saludable, sostenible i just amb l’entorn i la societat en la 
qual vivim. Un menjador que formi part del projecte de l’escola i que reforci els aprenentatges de 

l’alumnat respecte alguns valors com la participació, l’autonomia, el respecte i la cura. Un menjador 
que s’articuli gràcies a la participació dels diferents col·lectius: les famílies, l’alumnat, el professorat, 

les educadores i educadors de migdia, les cuineres, proveïdors i altres persones vinculades a la 

cuina i el menjador, al temps de migdia. 

 
Objectius:  

 Aportar elements de reflexió i debat al voltant de l’impacte ambiental i social que genera el 

nostre model de producció i consum arreu del món. 

 Debatre conjuntament propostes que permetin avançar en la nostra sobirania alimentària a 

través dels menjadors escolars ecològics i sostenibles.  

 Compartir arguments i eines per definir i posar a la pràctica un model d’alimentació 

saludable, just i sostenible a l’escola, tant en el currículum com en el menjador del centre.  
 Identificar bones pràctiques per incorporar aquesta mirada de l’alimentació i el consum dins 

les aules. 

 
Acompanyants de la trobada 

 

- Escola Dovella, escola amb un menjador ecològic, participant del seminari sobre 
alimentació i consum  

- Maria Lirón, coordinadora de Alimentacción de VSF-Justícia Alimentària Global  
- Nani Moré, Associació Menjadors Escolars Ecològics 

- Marta Miró, dietista i nutricionista, membre de la Taula de Treball d’Alimentació Escolar 

Ecològica 
 

Qui està convidat? Professorat, AMPA, famílies, educadors/res de temps de migdia, personal de 

cuina i altres persones de suport dels centres interessades en la temàtica 

 
Cal inscriure’s prèviament a totes les activitats de formació a: 

 

Secretaria Barcelona Escoles + Sostenibles 

A/e: escolessostenibles@bcn.cat 
www.bcn.cat/escolessostenibles 

https://vsf.org.es/
http://www.bcn.cat/escolessostenibles

