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533 Cal/45 HC/5 Pro/17 Gr
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524 Cal/62 HC/24 Pro/20 Gr
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552 Cal/50 HC/43 Pro/21 Gr
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518 Cal/54 HC/35 Pro/18 Gr 491 Cal/31 HC/22 Pro/31 Gr

510 Cal/52 HC/35 Pro/18 Gr

30

495 Cal/39 HC/42 Pro/19 Gr

31

573 Cal/62 HC/40 Pro/19 Gr

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, 

plàtan, taronja i mandarina 

+ Fruita de temporada.

10

RSIPAC: 26.05017/CAT   RGSEAA: 26.05074/T

Arròs del Delta amb 
tomàquet fregit i ou dur

Hamburguesa 50% vedella i 50% 
porc a la planxa amb enciam i 

pastanaga
Fruita del temps

Llenties ecològiques 
guisades amb xoriç

Pit de pollastre a la planxa amb 
samfaina

Fruita del temps

Puré de carbassa, pastanaga 
i ceba amb crostons

Truita de patata i ceba amb 
tomàquet amanit
Fruita del temps

Macarrons a la carbonara
Escalopa de cap de llom amb 
enciam i pastanaga ratllada 

Fruita del temps

Estofat de fesols ecològics 
amb verdures

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

Fruita del temps

Bròquil al vapor amb 
patata i oli d’oliva

Mandonguilles estofades amb 
verduretes

Iogurt natural la Fageda amb sucre 
de canya

Arròs del Delta saltat 
amb tonyina, pèsols i pastanaga 
Tronc de rap al forn amb patata 

panadera
Fruita del temps

Brou de gallina i pollastre 
amb pasta

Cuixa de pollastre rostida amb 
enciam i olives

Fruita del temps

Espaguetis a la bolonyesa 
amb tomàquet i carn de vedella 

Peix de llotja al forn amb enciam i 
cogombre

Fruita del temps

Cigrons ecològics guisats 
amb espinacs

Truita de patata i carbassó amb 
tomàquet amanit
Fruita del temps

Mongeta verda perona 
bullida amb patates i oli d’oliva

Estofat de gall dindi amb verdures 
Iogurt la Fageda amb melmelada

Sopa de peix amb fideus
Canelons amb beixamel

Fruita del temps

Arròs integral del Delta
 saltat amb tonyina, pastanaga i 

pernil dolç 
Bacallà a l’andalusa amb enciam i 

pastanaga ratllada
Fruita del temps

Puré de carbassó, patata
 i ceba amb crostons

Hamburguesa de pollastre i 
espinacs a la planxa amb 

enciam i olives
Fruita del temps

Escudella catalana amb 
cigrons, botifarra 

blanca i negra
Tronc de lluç fresc de llotja al forn 

amb samfaina
Fruita del temps

Patata bullida amb 
bledes ecològiques i oli d’oliva 
Croquetes de carn d’olla amb 

enciam i remolatxa
Iogurt la Fageda natural 

amb mel
 

Arròs amb bolets
Peix de llotja al forn amb salsa 

marinera
Fruita del temps

Fideuà amb all i oli
Truita de patates i espinacs amb 

enciam i olives
Fruita del temps

GENER 2020

Bon any



Els objectius de l’alimentació dels infants son assegurar una nutrició que permeti un 
creixement i desenvolupament adequats, així com promoure hàbits alimentaris saluda-
bles per prevenir malalties a curt i llarg termini.

Si bé es cert que aquests son els principals objectius, com a educadors i educadores, 
l’alimentació permet plantejar-ne d’altres; el traspàs de valors al voltant de l’àpat. Quins 
valors poden aflorar al voltant de l’alimentació?

• Responsabilitat. Els infants poden integrar aspectes relacionats amb la responsabili-
tat quan se’ls fa partícips de la programació del menú, quan se’ls convida a fer la compra 
amb la família, quan se’ls implica en l’elaboració dels plats, quan se’ls ensenya a  no 
llençar menjar,... I si aprofitem l’avinentesa i els deixem parar i desparar la taula? Que en 
poden treure?

• Sostenibilitat. Tot el que envolta l’àpat permet també traspassar valors relacionats 
amb la sostenibilitat i l’ecologia. Podem mostrar-los com reciclar correctament les 
deixalles, emprar envasos respectuosos amb el medi ambient, comprar productes amb 
poca penjada ecològica (de temporada i de proximitat),... I ens veuen ser conscients de 
la importància d’una agricultura i ramaderia responsable i respectuosa?

• Estalvi. Es cap dalt que els infants integrin l’estalvi des de ben petits/es. Si fem la llista 
de la compra setmanal amb ells/es i ens acompanyen a les botigues, aprendran l’esforç 
humà i econòmic que representa omplir la nevera i podran així triar en conseqüència en 
un futur.

• Solidaritat. Per originar aquest valor en els infants, l’alimentació ens dóna la oportuni-
tat de sensibilitzar-los en la compra en botigues del nostre barri, en comerços en els que 
sabem que es fa un tracte just als treballadors/es i als proveïdors,... I si aprofitem per 
fer-los conscients de la necessitat que tenim de fer suport a accions i organitzacions que 
vetllen per la fam d’alguns països?

• Esperit crític. Els adults sabem quin tipus d’alimentació afavoreix la nostra salut i 
quina no. Però els nostres infants ho saben? Podem emprar els àpats com a excusa per 
fomentar-los la curiositat i l’esperit crític respecte el que mengen?

Se us acuden més valors al voltant de l’alimentació? Segur que si!

I recordeu que la millor forma de traspassar valors i bons hàbits 
passa per la imitació. Perquè val més allò que ens veuen fer que no 
pas allò que els hi diem. Siguem bons referents.
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10Crema de carabassa i 
pastanaga

Gall al forn amb patates 
panaderes

Sopa de pollastre 
amb pasta 

Conill al forn 
amb verdures

Saltejat de quinoa amb 
verdures

Salmó amb enciam

Sopa de verdures 
amb pasta

Truita a la francesa amb 
enciam

Amanida de brots tendres 
amb pastanaga, tonyina i 

tomàquet
Gall d’indi a la planxa

Graellada de verdures
Tronc de rap al forn amb 

patata

Crema de carabassó 
i patata

Estofat de calamars

Pèsols estofats amb 
verdures

Hamburguesa de lluç i 
gambes

Sopa de pollastre i arròs
Cap de llom al forn amb 

ceba confitada

Saltejat de cuscús amb 
verdures

Salsitxa de pollastre amb 
encalivada

Amanida de l’hort
Lluç al papillot

Empedrat de mongeta 
blanca

Pit de pollastre a la planxa 
amb carabassó laminat

Vichyssoisse
Hamburguesa vegetal

Arròs caldós  
amb verdures 

Fricandó o conill rostit o 
amb salsa

Mongeta verda 
amb patata

Sardines o boquerons 
enfarinats

Sopa de peix 
amb pasta

Conill al forn amb verdures

Amanida de tomàquet, 
tonyina i olives

Gall d’indi al forn amb 
sanfaina

Amanida de l’hort 
Pizza casolana de verdures i 

pernil dolç

i per sopar...

valors
alimentació

i


