
NORMATIVA MENÚS ESCOLARS 2017 - 2018 

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA - GENERALITAT DE CATALUNYA  

 

Una alimentació saludable es defineix com aquella que és suficient, equilibrada, variada, segura, 

adaptada al comensal i a l’entorn i sensorialment satisfactòria.  

 

Per programar una alimentació saludable, cal conèixer les qualitats nutritives i d’ús dels diferents 

aliments, que sovint es classifiquen en grups d’acord amb els nutrients que contenen, i per això és 

convenient incloure en la ingesta diària aliments de tots els grups. 

 

Una alimentació equilibrada implica una aportació de nutrients adequats en qualitat i quantitat a les 

necessitats de l’organisme. L’Agència Europea de Seguretat Alimentària i l’Organització Mundial de la  

Salut recomanen que, del total de l’energia ingerida, un 45-60%sigui aportada pels glúcids o hidrats  

de carboni, un 20-35%pels lípids o greixos, i un 10-15%per les proteïnes.  

 

El dinar 

Tant si es dina a casa com al menjador escolar, el dinar és l’àpat més important del dia quant a 
quantitat i varietat d’aliments. És recomanable que estigui compost d’entre quatre i cinc grups 
d’aliments (farinacis, verdures, fruites, oli d’oliva, proteics) i que s’utilitzin tècniques culinàries ben 
variades al llarg de la setmana.  
 
Les quantitats de les racions han d’anar d’acord amb les necessitats pròpies de l’edat i han de respectar 
la sensació de gana expressada. L’estructura tipus de l’àpat del dinar és la següent: 
 
Primer plat: farinacis i/o llegums i/o verdures    Postres: fruita fresca del temps 
Segon plat: aliment proteic (carn, peix, ous i llegums)   Pa i aigua 
Guarnició: verdures i/o farinaci     Oli d’oliva per cuinar i amanir 
 
 

Per exemple: O bé: 

Macarrons amb salsa de tomàquet i formatge 
Filet de peix amb enciam i olives 
Fruita de temporada 
Pa i aigua 

Amanida variada 
Llenties amb arròs 
Fruita de temporada 
Pa i aigua 

 

A més de l’estructura de l’àpat, alhora de fer la programació dels menús escolars s’han de tenir en 

compte altres aspectes com: 

• Aspectes nutricionals: nombre de grups d’aliments, freqüència d’utilització dels diferents 

aliments, presència d’aliments frescos, predomini d’aliments d’origen vegetal,... 

• Aspectes higiènics: aliments i preparacions innocus. 

• Aspectes sensorials: textures, temperatures, colors,.. 

• Tècniques culinàries variades. 

• Consonància amb l’època de l’any, promovent l’ús d’aliments frescos, de temporada i de 

proximitat. 

• Altres aspectes: oferta variada, inclusió de propostes relacionades amb l’entorn, les festes i 

celebracions,.... 



Pel curs 2017-2018 des del PReME (Programa de revisió de menús escolars)proposen: 

Com a estratègia per reduir el consum de carn i potenciar el de llegums, des del PReME, i en relació 
amb la freqüència del consum, es fan els canvis següents:  
 
1.  Canviar la freqüència de les racions recomanades de carn, és a dir, diferenciar les carns entre carn 
blanca, d’un banda, i carn vermella o processada, de l’altra.  
 
2.  Incloure l’opció de proteic vegetal (llegum i derivats) a l’apartat dels segons plats. D’aquesta manera, 
queda palesa la idoneïtat de consumir llegums i derivats com a substitut de la carn i dels seus derivats.  
 

Exemple de quadre de freqüències recomanades que inclou els canvis proposats: 

COMPOSICIÓ 
DELS MENÚS 

ALIMENTS 
Racions 

recomanades 
per setmana     

(5 dies) 

Primer plat 

Arròs 1 

Pasta 1 

Llegums 1 - 2 

Patata   

Verdures i hortalisses 1 - 2 

Segon plat 

Peix (blanc, blau, sèpia, calamars) 1 - 3 

Carn blanca (aus o conill) 
1 -3 / 0-1 

màxim 3 
setmana en 

total 

Carn vermella o processada  

(vedella, porc, salsitxes, hamburgueses…) 

Ous (truita, dur, al forn) 1 -2 

Proteic vegetal (llegums i derivats) 0 - 5 

Precuinats (croquetes, pizzes,..) 0 - 3 al mes 

Fregits (arrebossats, croquetes, enfarinats..) 0 - 2 

Guarnicions 

Amanida (verdura fresca crua) 3 - 4 

Altres (patates, salses, bolets, hortalisses,..) 1 - 2 

Fregits (patates, xips, arrebossats,..) 0 - 2 

Postres 

Fruita fresca 4 - 5 

Lactis (iogurt, formatge fresc, quallada) 0 -1 

Fruita no fresca (seca, assecada, al forn) 0 - 1 

Dolços (natilles, flam, gelats, fruita almívar) 0 - 1 al mes 

 

 

Font:  

- “L’alimentació saludable en edat escolar” Generalitat de Catalunya- Agència de Salut Pública. 

canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/.../guialimentacio.pdf 

- “Canvis en les freqüències recomanades de carn” Generalitat de Catalunya- Agència de Salut 

Pública. Programa de Revisió de Menús Escolars. PAAS: Pla integral per la promoció per la salut 

mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable. Link: 

salutweb.gencat.cat/.../aspcat_preme_canvi_frequencia_recomanada_carn_2017 

 


