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El Programa de Revisió de Menús Escolars (PReME), emmarcat en l’estratègia PAAS (Pla
Integral de Promoció de la Salut mitjançant l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable) de

El Programa de Revisió de Menús Escolars (PReME),
en l’estratègia
(Plaes va iniciar l’any 2006 en conveni amb el
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referència i de suport a l'alimentació saludable en l'etapa infantil, que trobareu a continuació.
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9.00

Arribada i recollida de documentació

9.15

Benvinguda i presentació de la jornada
Fundació Alícia i Agència de Salut Pública de
Catalunya per a l'alimentació en la primera
Recomanacions

DOCUMENTS SOBRE ALIMENTACIÓ INFANTIL

(de 0 a 3 anys)
9.30-10.15SOBRE
Conferència
inaugural:
SOSTENIBILITATinfància
ALIMENTÀRIA
DOCUMENTS
ALIMENTACIÓ
INFANTIL
Justícia Alimentària
Recomendaciones para la alimentación en la

10.15-10.45
10.45-11.15
11.15-14.00

infancia (de 0 a 3 años)
Presentació
nous documents
i materials primera
ASPCAT
Recomanacions
per a l'alimentació
en
la primera
Gemma Salvador, Agència de Salut Pública de Catalunya
infància (de 0 a 3 anys)
Refrigeri (visita a les instal·lacions d’Alícia)
Recomendaciones para la alimentación en la
Experiències innovadores en menjadors escolars
Preguntes més freqüents sobre l’alimentació en
primera infancia (de 0 a 3 años)
11.15-11.30 Experiència 1. Servim-nos
com a casa
la primera infància (de 0 a 3 anys)
Oriol Carbonell, 7 i tria

sans i sostenibles,
Experiència 2. MenjadorsPreguntas
más frecuentes sobre la alimentación
Ajuntament de BCN
en la primeraen
infancia (de 0 a 3 años)
PreguntesElisenda
més freqüents
sobre
l’alimentació
Martínez,
Ajuntament
de Barcelona

11.35-11.50

la primeraExperiència
infància (de3.0 a
3 anys)
11.55-12.20
L'espai
de menjador del Roure Gros
Mariona Vuj, Teresa Cruselles i Carme Roca, El Roure Gros
12.25-12.40
amb
preguntes
i intervencions sobre les
PreguntasESTIRAMENTS
más frecuentes
sobre
la alimentación
3 experiències presentades
en la primera infancia (de 0 a 3 años)
12.45-13.00 Experiència 4. L’acte alimentari a l’EBM El Rial
Sandra Ruiz, Escola Bressol Municipal El Rial
13.05-13.20

Experiència 5. Un projecte, una escola: un espai on créixer,
aprendre i gaudir
1
Xavier Alsina, Escola 9d4t i Laia Basieras, Bo i Sa.

13.25-13.45

Dubtes, preguntes i aportacions

13.45-14.00

ESTIRAMENTS amb preguntes i intervencions sobre les
2 experiències presentades

14.00-15.00

Dinar i passejada

15.00-15.15

Vídeos: Què opinem els infants?

15.15-16.15

Taller entre els assistents: Com ho podem fer a la nostra escola?
Idees i estratègies pel canvi

16.15-17.30

Cuina saludable, de proximitat i de temporada
Marc Puig-pey, Fundació Alícia i Maria Blanquer, ASPCAT

17.30-18.00

Conclusions del taller, avaluació de la jornada i comiat
Refrigeri

1

Objectius de la jornada
 onar a conèixer experiències innovadores en l’àmbit dels menjadors
D
escolars. Les noves mirades en el menjador escolar tenen en compte
aspectes globals de la salut alimentària com la sostenibilitat, el desenvolupament econòmic i social de l’entorn, la participació i protagonisme dels comensals.
Identificar eines i estratègies que contribueixin a la creació d’espais i
estones més respectuoses amb l’infant i amb l’entorn en l’àmbit del
menjador escolar.

Dirigit a
Responsables de cuines i menjadors escolars.

Data límit d’inscripció
Fins el dia 1 de setembre.

Preu d’inscripció
20€
El preu inclou els àpats.
La jornada està finançada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Cal realitzar la inscripció a
Formulari inscripció



Es donarà prioritat per rigorós ordre d’inscripció i a un màxim
de 3-4 professionals d’una mateixa empresa o escola.

Lloc de realització de la jornada
Fundació Alícia. St. Fruitós del Bages
Camí de Sant Benet, s/n
Complex de Món Sant Benet
08272, Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
tel +34 938 759 402
fax +34 938 759 421

