
 
 

TENO: ELABORACIÓ DELS MENÚS ESCOLARS, RACIONS  I RECOMANACIONS 

L’elaboració dels menús del curs 21-22 per a les escoles es realitza en base a les guies que 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya elabora  des de ja fa uns anys . 

Les enquestes alimentàries mostren que els infants fan unes ingestes molt baixes d’hortalisses, 

fruites i llegums i unes ingestes baixes de cereals integrals (pa, arròs, pasta, etc.). En canvi, fan una 

ingesta molt elevada de carns i derivats, i també excessiu de productes ultraprocessats amb un 

elevat contingut en sal, greixos no saludables i sucres afegits. 

Aquestes guies, marquen unes freqüències setmanals en el menú escolar per cada grup 

d’aliments, els tipus de coccions entre d’altres. L’any 2020 es va presentar la nova edició 

L’alimentació saludable en l’etapa escolar. Edició 2020  

1.Un petit resum dels canvis que trobarem en aquesta nova edició. 

 

 

 

(https:/salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf


 
 

Aquestes recomanacions sovint, suposen uns canvis importants en la manera de confeccionar els 

menús, xoquen amb les idees que tenim, del que seria un primer i un segon plat , doncs des d’un 

punt de vista nutricional, l’objectiu, és trobar un equilibri entre tots els nutrients, proteïnes ,hidrats 

de carboni , vitamines i greixos que ens aporten els diferents grups d’aliments. És per aquesta raó, 

que anem introduint els canvis progressivament perque els infants es vagin acostumant a noves 

combinacions, nous aliments, noves receptes i fem petits tastets. 

2. Elaboració dels menús de l’escola. 

La dietista col·legiada de Teno Menjadors elabora una proposta de menú, basada en les 

recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (freqüència dels aliments, tècniques 

culinàries, productes de temporada, festivitats…) 

Les propostes de menú, són consensuades per el/la cuiner/a de l’escola i la dietista de TENO. 

 

3.Freqüències d’aliments recomanades en la programació dels menús. 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.Racions recomanades segons els grup d’aliments al menjador escolar 

A la Taula 1 , s’especifiquen els  gramatges per cada grup d’aliment en funció de les diferents 

franges d’edat. Aquestes racions, al menjador, s’adaptaran a l’apetència i particularitats de 

cada infant. Així doncs, tal i com especifica l’Agència de Salut Pública, els infants podran repetir 

dels primers plats, verdures i llegums, mentre que es limitarà una determinada quantitat, més 

moderada, per al segon plat o “tall” (especialment en el cas de les carns).  

 

 


