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Mengem de Collserola! 

Activitats proposades per acompanyar el consum de proximitat en l'escola Pi 

d'en Xandri: 360º per arribar a tot el sistema alimentari escolar 
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La finalitat és que les activitats permetin l'alumnat participar plenament en aquesta 

transformació del sistema alimentari escolar. L'estratègia és involucrar de forma 

expressa tots els actors d'aquest sistema alimentari, que difícilment havien 

coordinat les seves respectives tasques en un projecte comú: el professorat, el 

personal del menjador, l'educadora d'hort, el personal de cuina i la pagesia que 

produeix els aliments de proximitat, amb l'acompanyament i col·laboració del 

personal municipal i universitari. Les iniciatives sorgeixen de l'aula (amb la mestra) 

per anar desenvolupant-se a través dels espais i persones que representen els àmbits 

del sistema alimentari escolar: 

• Producció: l'hort escolar (amb l'educadora) i les explotacions locals agrícoles 

proveïdores de part dels aliments ecològics per al menjador (amb la pagesia 

o educadores de l'Ortiga o unes altres), 

• transformació: la cuina (amb les cuineres), 

• consum: el menjador (amb l'equip educador de Paidos). 

La perspectiva que ens recolza és la coneguda com a “Educació 360º”1, impulsada per 

diverses institucions a Catalunya, que pretén precisament coordinar els dos 

projectes educatius que conviuen en un centre (de vegades d'esquena): el lectiu i el 

del lleure. 

Ho presentem organitzat per comunitat de petits/es, mitjans/es i grans. 

Comunitat de petits/es: es preveu fer amb p5 

• Objectiu per a l'alumnat: Descobrir personatges del sistema alimentari i 

contribuir al canvi del menú escolar 

1) A classe: 

– Què mengeu en el menjador? què mengeu a casa? 

– Anem a visitar a les cuineres a veure amb quins productes cuinen? 

2) Visita a la cuina: 

– Amb quins productes cuineu? 

– “De vegades les coses venen congelades i de vegades fresques. Costa més netejar 

les verdures fresques que les congelades. De vegades les verdures venen de lluny i 

de vegades de prop. Per què no investigueu i ens dieu què verdures trobeu per aquí 

a prop?” 

                                                           
1https://www.educacio360.cat/ 



 
 

3 
 

– [taller de neteja de verdures] 

A classe: 

– Organitzem la visita a la pagesia propera? Heu anat al camp? qui viu en el camp? 

com preparem una excursió? [Anticipació amb fotos, mapes...] 

Visita a can Monmany: 

– [Entrevista a la pagesa, fan algun treball en el camp, proven alguna varietat de 

verdura autòctona i ecològica] “Per què no proveu aquestes varietats d'aquí a 

veure si us agraden per menjar en el menjador?” [Els dóna llavors i els explica el 

seu origen] . 

– [Es preveu fer-la a l’octubre perquè doni temps de fer tot el procés. La sortida 

es basarà en l‘activitat actual “l’hort dels 5 sentits”]. 

A l'hort de l'escola: 

– [Sembra i cures de les varietats que els han donat, fins que es recullen els fruits]. 

A classe: 

– [Seguiment del creixement de les varietats amb fotos o dibuixos, amb mesures de 

la grandària, etc. Es pot fer una foto de la llavor i que dibuixin en ella la seva hipòtesi 

de progressió, s'exposen i es van comparant amb el que va passant i buscant 

explicacions. Poden fer una sèrie de cartes explicatives a la productora]. 

 

A l'hort: 

– [Es prepara un plat o s'ofereixen les verdures collides a la cuina]. 

 A la cuina: 

– [Es repeteix el taller de neteja de les verdures i es veu la diferència: amb verdures 

de l'hort es triga més a netejar] “Quant treball que em fareu fer! m'ajudareu?”  [Es 

pot pactar algun tipus de col·laboració que ajudi en general a la cuina a canvi que 

cuinin verdures que costen més de netejar]. 

A classe: 

– [Es calcula el que es necessita i es veurà que no és suficient amb l'hort escolar; es 

decideix escriure a la productora demanant-li prou producte per al menjador. Es 

pacta amb la cuina que demani a la productora i se'ls presenta, se'ls posa en 

contacte]. 
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– Com els explicarem als altres que arribarà aquesta verdura? i a casa? [Es prepara 

i realitza una bonica comunicació de la iniciativa d'introducció de nous productes de 

proximitat en el menú]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuix del Sergi Catalan, estudiant en pràctiques de l’Escola d’Art de Sant Cugat fa molts anys. 
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Comunitat de mitjans/es: es preveu 2n 

• Objectiu per a l'alumnat: Contribuir a la protecció de la biodiversitat a 

través del menjador i de l'hort escolars 

A l'aula: 

En aquesta activitat es planteja primer la desaparició de les espècies pol·linitzadores 

a partir de notícies, vídeos o alguna visita. Es decideix anar a veure com es fa la mel 

a una granja d'abelles. 

Es visitarà “la casa de les abelles” a Osona. 

A la “casa de les abelles”: 

Les causes de la desaparició de pol·linitzadors són molt complexes, però és clar que 

l'apicultura ecològica no posa en risc la biodiversitat, mentre que les pràctiques de 

la producció industrialitzada de mel sí ho fan. 

A la granja es realitzen tallers sobre la mel i les abelles. Descobreixen la necessitat 

de la diversitat de flors perquè els pol·linitzadors puguin mantenir-se. 

A l'aula: 

Es planteja a l'aula que cal veure quin tipus de mel s'utilitza en el menjador i a casa. 

Es planteja l'estudi de les abelles de manera paral·lela. I es planteja que en l'hort 

es decideixin maneres de protegir als pol·linitzadors. 

A la cuina: 

Es visita la cuina per veure quin tipus de mel s'utilitza. Es descobreix que al menjador 

del Pi d’en Xandri NO es fa servir mel perquè no es vol adulterar el gust dels 

aliments. Però es podria fer alguna salsa per algun plat especial. L'equip de cuina 

encarrega que li diguin d'on poden aconseguir mel per fer algun plat especial i així 

donar suport a les abelles i altres pol·linitzadors. El grup pot proposar la mel 

ecològica que ve de la granja o altres. 

Si hi ha ganes, el grup pot participar en l’elaboració del plat. 

Al menjador:  

Un dia es menjarà un boníssim plat amb mel. 

A l'hort: 

Se sembren plantes adequades i es construeixen refugis per als pol·linitzadors. 
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A l'aula: 

Al final cal organitzar una bonica campanya comunicativa per traslladar el que s'ha 

après i fet a les famílies i als companys/es del menjador. A les famílies cal aconsellar 

que la mel sigui ecològica i per què. 

 

 

Dibuix del Sergi Catalan, estudiant en pràctiques de l’Escola d’Art de Sant Cugat fa molts anys. 
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Comunitat de grans: a determinar quin nivell 

• Objectiu per a l'alumnat: Treballar la transformació dels aliments en un 

context de millora del menjador 

A l'aula: 

– Quines verdures són de temporada? Per què no fem un calendari agrícola2?  

A can Monmany: 

– [Es visita can Monmany en dos moments diferents de 

l'any: tardor i primavera, per veure el que hi ha en 

cada temporada. La visita permet conèixer com es 

conserven els aliments a pagès]. 

A l'hort escolar: 

– [Es realitza un calendari agrícola a partir del que s'ha plantat en l'hort escolar i 

el que s’ha vist a can Monmany. El calendari inclou les temporades de les plantes 

i les conserves]. 

A l'aula: 

– Què passa amb les verdures que no són de temporada? Abans es feien conserves 

per poder-les consumir més temps. 

– [Es coneixen les diferències entre aliments processats industrialment (se li 

afegeix sucre, sal, grasses i uns altres perquè es mantinguin molt temps i es puguin 

vendre lluny i tot l'any) i aliments elaborats artesanalment (és cuinar i al bany maria 

es conserven)] . 

– [Es coneixen els efectes sobre la salut dels dos tipus de conserves. La Susanna ens 

ajudarà en això]. 

 

“Master Choff saludable”: Una activitat escolar similar promoguda per la Red de 

Escuelas por un Mundo Rural Vivo del programa Alimentaccion. 

 

 

                                                           
2 Imatge de https://www.elgarrotxi.cat/la-informacio-agricola-astronomica-i-sobre-la-cultura-i-les-
tradicions-catalanes-protagonistes-del-calendari-dels-pagesos-del-2019/ 

https://justiciaalimentaria.org/actualidad/justicia-alimentaria-lleva-las-escuelas-el-concurso-master-choff-saludable
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Es pot visitar l’obrador3 de l’Arnau Cadell (si quadren horaris): 

– [En un obrador es coneix com es fa la conserva, es decideix que es vol fer també 

al centre, o bé es realitza allí mateix si hi ha possibilitat de treball amb la gent de 

l'obrador]. 

A la cuina:  

- [Taller de conserves artesanes a la cuina amb l’objectiu de que el menjador les 

incorpori]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 

de https://pixabay.com/es/photos/jarras-conserva-jalea-plataforma-3768391/ 

  

                                                           
3Un obrador és un espai de cuina en el qual productores i elaboradores d'aliments poden fer conserves i 

altres transformacions en condicions higièniques adequades de manera que es poden vendre 

legalment. 
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Comunitat de grans: a determinar l’edat 

• Objectiu per a l'alumnat: Lluitar contra el malbaratament alimentari a 

través de la competència matemàtica 

En els centres de Sant Cugat estem començant a preparar el programa de 

recuperació d'aliments “Recooperem”4, pel qual es congela l'aliment que no se serveix 

cada dia en la cuina i es destina a ser reintroduït en el circuit alimentari, sigui per a 

persones desfavorides (a través d'entitats socials) o no. 

A classe: 

– [Es veuen fotos del malbaratament, i xifres globals (1/3 del menjar es llença)]. 

 

Imatge de https://www.sostenible.cat/opinio/normes-aliments-i-malbaratament 

– Es llença molt menjar en el nostre menjador? 

– Preguntem-ho a les cuineres! 

Visita a la cuina: 

– “Hi ha tres parts en el malbaratament: abans de la cuina, abans de servir i després 

del plat. La d'abans de la cuina no la sabem; la d'abans del plat han de ser 

aproximadament x racions al dia; la de després del plat més o menys uns x quilos al 

dia”. [Aporten els nombres globals, els quilos per mes]. 

 

  

                                                           
4http://www.ccvoc.cat/consell-comarcal/serveis/area-de-benestar-social-i-educacio/inclusio-social-i-

atencio-a-la-poblacio-fragil-i-la-pobresa/recooperem 
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A classe: 

– Cal esbrinar-ho tot i veure com podem evitar que es llenci menjar. 

– Quins indicadors ens ajudaran? [Es representen en un gràfic] 

– I si pesem el que es llença després del plat? 

– I si anem a conèixer la finca en la que es cultiven els aliments ecològics que 

arriben al menjador? 

Al menjador: 

- [El grup pesa totes les fraccions de les escombraries després del plat]. 

Visita a can Monmany: 

– [Coneixen que no només cal explicar quilos de menjar, sinó litres d'aigua, 

quilòmetres recorreguts i CO2 emès, i que també és important quant guanyen o 

perden les persones que treballen]. 

– [Exercici de càlcul de tot això, amb mapes i dades]. 

A l'aula: 

– [Representen en un còmic de les fases del cicle productiu el que han après del cicle 

de producció i consum ecològic]. 

– Incorporem els indicadors a la nostra gràfica. 

– Anem a visitar la font no ecològica d'aliments? 

Visita a MercaBarna que també alimenta al menjador: 

– [Visita guiada que mostra com maduren en una nit el que necessiten per l'endemà]. 

A classe: 

– [Anàlisi de la visita a MercaBarna després de la de can Monmany: hi ha dos models 

diferents i es poden representar en el còmic i en el gràfic els dos. Les dades de 

quilòmetres i CO2 cal treure'ls de taules]. 

A l'hort de l'escola: 

– I si mengéssim del que dóna l'hort? quant malbarataríem? 

– [Es calcula l'aigua que significa un quilo de menjar, els quilòmetres que es recorren, 

etc.] 
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A classe: 

– [El gràfic queda amb les dades següents: 

– quilos de menjar perduts, 

– litres d'aigua, 

– quilòmetres recorreguts, 

– Tn de CO2 emeses]. 

– [Això per cadascuna de les tres fonts d'aliment 

visitades: MercaBarna, can Monmany i l'hort 

escolar]. 

– Una vegada tenim representat tot es pot fer 

alguna cosa per millorar? 

– [Dinàmica de presa de decisions sobre accions 

a fer]. 

– [Una de les accions és el programa Recooperem, 

pel que no s'arriba a servir en el plat; la fracció 

d'abans d'arribar al menjar potser pot millorar 

si es trien produccions més properes i 

ecològiques; la fracció de després del plat és 

cosa de no servir-se en l'excés i de compostar el 

que sobra]. 

Al centre: 

– [El gràfic s'exhibeix en el passadís, i a mesura 

que es van prenent accions, es representen en el 

gràfic, a veure si la cosa millora o no]. 

A casa: 

– [A casa es pot repetir la investigació i portar 

les dades a l'escola, però... caldrà fer mitjanes!]. 

 

 


