
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

23

521Cal/45 HC/20 Pro/29 Gr

30

524 Cal/62 HC/24 Pro/20 Gr

24

535 Cal/34 HC/30 Pro/31 Gr

25

495 Cal/39 HC/42 Pro/19 Gr

26

549 Cal/55 HC/26 Pro/25 Gr

27

568 Cal /73 HC /24 Pro/20 Gr

18 Sopa de peix amb fideus,
Truita de patates i espinacs amb 

enciam i remolatxa
 Iogurt La Fageda amb mel

491 Cal/31 HC/22 Pro/31 Gr

17 Macarrons a la carbonara
Bacallà fresc de llotja a l’andalusa

sobre llit de samfaina 
Fruita del temps

541 Cal/55 HC/33 Pro/21 Gr572 Cal/57 HC/41 Pro/20 Gr

16 19 Bròquil al vapor amb 
patata amanit amb oli d’oliva

Pit de pollastre amb 
carbassó arrebossat

Fruita del temps

514 Cal/53 HC/35Pro/18 Gr

20 Arròs del Delta integral
amb tonyina, pastanaga

i pernil cuit 
Barretes de lluç amb tomàquet amanit

Fruita del temps
524 Cal/62 HC/24 Pro/20 Gr

Mongeta verda amb 
patata al vapor

Llonganissa a la planxa 
amb enciam i olives

Fruita del temps

Cigrons ecològics guisats 
amb espinacs

Ous durs amb samfaina
Fruita del temps

Arròs saltat amb xampinyons,
pastanaga i pernil cuit

Filet de lluç al forn amb enciam 
amanit amb oli d’oliva 

Iogurt la Fageda amb sucre de 
canya

Puré de verdura ecològica
Canelons amb beixamel

Fruita del temps

Fideuà amb all i oli
  Peix de llotja a la planxa amb 

enciam i cogombre 
Fruita del temps

Arròs amb tomàquet
Hamburguesa 50% vedella i 50% 
porc amb carabassó arrebossat 

Fruita del temps

RSIPAC: 26.05017/CAT   RGSEAA: 26.05074/T

11 Mongeta verda ecològica 
amb patata al vapor

Cuixa de pollastre rostida 
amb tomàquet amanit 

Fruita del temps

10 Crema de carabassa 
i pastanaga amb crostons

Vedella estofada 
amb verduretes 
Fruita del temps

09 Fideus a la cassola 
amb verdures

Tronc de rap al forn amb 
salsa marinera i verdures

Fruita del temps

12 Escudella catalana 
amb cigrons i botifarra
Truita de patata i ceba 

amb enciam i olives
Iogurt La Fageda amb melmelada

Arròs amb tomàquet i ou dur
Peix de llotja a la planxa amb 

tomàquet amanit amb oli d’oliva 
Fruita del temps

13

06 Brou casolà de gallina 
i pollastre amb arròs

Cap de llom guisat amb 
verdures

Fruita del temps

05 Puré de carbassó amb 
patata, porro i ceba

Pit de pollastre a la planxa amb 
enciam i olives 
Fruita del temps

507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr521 Cal/45 HC/20 Pro/29 Gr526 Cal/76 HC/24 Pro/14 Gr 534 Cal/34 HC/29 Pro/31 Gr 495 Cal/39 HC/42 Pro/19 Gr

507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr 507 Cal/35 HC/49 Pro/19 Gr

04 Mongeta blanca ecològica
guisada amb xoriço

Ous durs sobre llit de samfaina
Iogurt la Fageda 

amb sucre de canya

03 Espaguetis al forn 
amb tomàquet

Estofat de gall dindi
Fruita del temps

529 Cal/51 HC/43 Pro/17 Gr 535 Cal/34 HC/30 Pro/31 Gr

02
Festiu

Informació nutricional:
Sota de cada àpat es disposa de la 

informació nutricional aproximada referent a: 
energia (Cal)

hidrats de carboni (HC)
proteïnes (Pro)

lípids (Gr)

Fruita 
del temps

Poma Golden, 
poma Royal Gala, pera Conference, 

pera Blanquilla,taronja, mandarina, meló, 
préssecs, nectarina, plàtan, kiwi 

Llenties ecològiques 
guisades amb verdures 

Hamburguesa de vedella a la 
planxa amb tomàquet amanit 

Fruita del temps
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Sabíeu que segons dades del PReME a tot Catalunya, el 42,5% dels alumnes fa ús del 
servei de menjador escolar? Sabíeu que els infants que es queden a dinar a l’escola 

hi estan un promig de 437 hores cada curs? I sabíeu que aproximadament 1/3 del temps 
del migdia els alumnes estan dinant però els altres 2/3 estan fent altres activitats lúdiques i d’esbarjo? 

Quina opinió us mereix el nom de Servei de menjador escolar, quan en realitat la major 
part del temps els infants no estan dinant?

Menjant aprenem, jugant experimentem, 
vivint ens capacitem!

MENJADOR ESCOLAR, ESPAI EDUCATIU

Es evident la importància d’una alimentació saludable i, encara més, quan es tracte d’infants en edat de 
creixement i en un moment on la transmissió de bons hàbits alimentaris resulta més necessària. Però no 
podem oblidar que durant el migdia les nenes i els nens també viuen altres moments que poden esdevenir 
oportunitats d’aprenentatge; compartir el material de joc, gestionar con�ictes, tenir cura de la higiene 
personal, conversar amb les companyes i companys, fer volar la imaginació tot sent pirates al pati, o astro-
nautes, o.....

El joc lliure i dirigit és una eina molt poderosa per descobrir, sentir i aprendre. De fet, és la preferida dels 
infant. Qui vol aprendre el signi�cat del valor de l’AMISTAT assegut a la classe amb un llibre al davant, 
podent-lo descobrir a partir de la vivència mentre juguem al pati amb els amics i amigues?

Les educadores i educadors del migdia sabem la importància del joc en els infants durant la primera i la 
segona infància i el potenciem a partir de les dinamitzacions d’esbarjo, els tallers, les gimcanes, .....

D’aquí la importància que donem al programa de dinamitzacions així com a la resta de línies educatives de 
migdia. 




