
  

Montse Bau i Gemma Casas 
Consorci Mestral-GOB                        

Seminari d'Agricultura i Medi Ambient
21 de Febrer, Ciutadella

Bon Profit. Educam Menjant



  

Bon Profit. Educam Menjant
  

= Promoció de la producció agrària local i ecològica i sensibilització 
envers un consum més sostenible en escoles

                                         Per què?



  

Objectius

✿Formar i sensibilitzar la comunitat educativa envers un consum 
alimentari més saludable i sostenible

✿Fomentar l'ús de l'hort i el menjador escolar sostenible com a eina 
d'introducció de valors i continguts curriculars

✿Promoure una major relació entre el camp i l'escola, apropant i fent 
apreciar el producte local

✿Afavorir, en la comunitat educativa, el consum de productes agraris 
locals i ecològics

✿Demostrar la viabilitat de poder accedir a un menjador escolar més 
sostenible



  

Accions



  

 3 x Centres-Pilot de diferents nivells educatius: 

 EI Es Fabiol + EI Sa Galera

 CEIP Sant Lluis

 CFGM Cuina i Gastronomia. IES MA Cardona

1. Arribar a acords amb 3 centres educatius 

per a executar-hi el projecte 



  

2. Curs de formació per a cuineres dels menjadors escolars 



  

2. Curs de formació per a cuineres dels menjadors escolars 



  

3. Presentació del projecte a famílies i professorat



  

4. Acompanyament en la incorporació de productes locals i ecològics al menjador escolar



  

5.Sensibilització d'alumnat. Jornada CEIP Sant Lluís



  

6. Sensibilització de l'alumnat5. Apropam el camp a l'escola, visites a llocs ecològics



  

5. Apropam el camp a l'escola, visites a llocs ecològics



  

5. Apropam el camp a l'escola, visites a llocs ecològics



  

5. Apropam el camp a l'escola, taller de planters



  

5. Valorització del producte local i ecològic



  

6. Edició de material educatiu



  

6. Edició de material divulgatiu



  

6. Edició de material educatiu



  

7. Formació al professorat: hort ecològic



  

8. Jornada MEE. Visió de Futur



  

✿Sensibilització nous centres 

✿Donar continuïtat en l'acompanyament de les 
cuineres en el procés d'introducció de productes 
ecològics/sostenibles 

✿Implicació famílies: Tallers de cuina en família, 
Maletes viatgeres

Altres accions previstes  



  

Pretenem fomentar un consum local, 
saludable i ecològic entre la comunitat 

educativa per què...

✿Si a l'escola es parla de sostenibilitat, hem d'aconseguir que la teoria es porti a la 
pràctica. 

✿Aprendre que el menjar no arriba al plat per art de màgia i saber què hi ha darrere el 
que mengem és un aprenentatge important.

✿Els aliments produïts de forma respectuosa amb el medi ambient són saludables per 
nosaltres i per la terra.

✿Consumint productes locals fomentem l'economia del nostre territori.

✿Evitam el transport absurd dels aliments (les emissions de gasos d'efecte hivernacle i 
els residus derivats dels embalatges).

✿Recuperam cultius de tota la vida (races i varietats locals) amb propietats 
organolèptiques úniques. Si el producte està elaborat de manera tradicional al nostre 
territori, estem defensant la nostra cultura i tradicions. 

✿Guanyam en qualitat i en seguretat. Sempre seran productes més frescos sense 
necessitat de químics per augmentar la seva perdurabilitat. 



  

Sense la vostra IMPLICACIÓ això no és possible. 

  Per acabar, una petició  
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Gràcies!
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