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Els infants i joves se senten 
i mengen com a casa
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MARC PEDAGÒGICPROJECTE ALIMENTARI

Som una empresa familiar especialitzada en la gestió de 
menjadors escolars amb una trajectòria de més de 50 anys. 

Ens agrada pensar que contribuïm amb la nostra 
especialització tècnica tan en l’àmbit alimentari com 
pedagògic al desenvolupament dels infants i joves.

PROJECTE INTEGRAL

El projecte integral de l’espai migdia es 
fonamenta en:

1. Alimentació saludable i sostenible 

2. Acurada formació i selecció 

3. Seguretat física i emocional 

4. Atenció a la diversitat 

5. Creació d’un context educatiu a 
l’Espai Migdia. El Lleure lliure com 
a projecte educatiu

6. Comunicació amb la Comunitat 
Educativa

Els valors del projecte que construïm dia a 
dia són la qualitat i la proximitat.

CUIDEM

CUINEM

NETEGEM

MÉS ENLLÀ DEL MENJADOR ESCOLAR 

“La salut es crea en el context de la vida quotidiana” 
El menú de l’escola és un reflex de l’evolució que s’ha 
produït en l’àmbit alimentari i de salut i una gran oportunitat 
per a promoure hàbits saludables i sostenibles. 

Cada temporada revisem la programació dels nostres menús 
seguint les recomanacions de l’Agència de Salut Pública i del 
PREME (Programa de revisió de Menús Escolars). Estem en 
un moment de transició de model alimentari molt important.

En aquest sentit destaquem: 

• Cuinem de forma tradicional i natural. Tots els nostres 
plats, salses i brous estan elaborats de manera natural 
sense additius ni conservants, fets exclusivament a la 
cuina de l’escola.

• Oferim menús de temporada, estacionals i sense 
agrotòxics. 

• Potenciem el consum de cereals integrals i ecològics 
(arròs integral, pasta i pa). 

• Potenciem el consum d’hortalisses, verdures i fruita de 
temporada i de proximitat. 

• Estem oferint menús amb proteïna vegetal. 

• Cuinem amb oli d’oliva verge extra i sal iodada. 

• Seguim les recomanacions del Departament de Salut 
en relació a les tècniques culinàries: forn, planxa, fregir, 
estofar, bullir. 

• La nostra gestió contempla la reducció del 
malbaratament alimentari i de residus. 

• Cuines auditades per l’Associació Celíacs de Catalunya.

• LLEURE LLIURE
El nostre projecte proposa però no imposa. 
Proposem a l’infant una sèroe d’espais entre els 
que pot triar per passar l’estona del migdia.

Activitats de lleure diverses

Projectes entorn al menjar

Racons d’activitats permanents

Tallers

Especialistes

Al 2008 neix el projecte educatiu Lleure 
Lliure i la marca Rocadino. 

Comença una etapa engrescadora de 
treball i creixement que té com a objectiu 
prioritari el benestar dels infants i del 
nostre entorn.


