
L’AUTORREGULACIÓ
Amb aquesta mesura el que volem és reduir el
malbaratament alimentari a l’espai de migdia.
Els propis infants seran els encarregats de
decidir (sempre amb uns mínims supervisats pel
monitor/a) la quantitat de menjar que volen al
plat i així evitar llençar a les escombraries
quantitats desmesurades de menjar.

El consum d’aliments és una realitat quotidiana als centres educatius. Els
menjadors dels centres educatius són una part més del projecte educatiu del
centre, de manera que la tasca educativa de l’escola va més enllà del temps
lectiu: alimentar-se no és només cobrir unes necessitats fisiològiques, sinó que
aporta salut, fomenta criteris de consum, l’aprenentatge d’habilitats socials
i el reciclatge als espais de migdia son una tasca a desenvolupar i treballar
més activament.

Aquest curs volem posar en gran valor el reciclatge a l’espai de migdia
donant eines per fomentar i facilitar la tasca no nomes amb el personal de
monitoratge, coordinació i cuina, sinó amb els infants.

La creació de càrrecs setmanals entre els infants amb el quals treballarem
de forma lúdica l’estalvi d’aigua, el compostatge, aprofitament del pa...es
convertiran en el  projecte de l’espai de migdia d’aquest curs que Ha vingut
per quedar-se definitivament.

Com ho treballarem?
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CADA GOTA I ENGRUNA SUMA
En moltes ocasions un cop a finalitzat el servei
d’àpats buidem les restes de les gerres d’aigua i
gots dels infants a la pica i en moltes ocasions
avoquem grans quantitats d’aigua De la mateixa
amnera que amb el pa, el pa ha de ser opcional i
no afegir-ho de forma sistemàtica amb el segon
plat. La proposta que volem es que l’encarregat
assignat aquesta tasca, aboqui aquestes restes
a una garrafa i la aprofitem per regar l’hort
de l’escola o les plantes que hi puguin haver. I
LES RESTES DE PA SERVEIXIN D'ALIMENT PELS OCELLS.

Com ja portem fent cursos
enrere, volem continuar
donant valor a tots
aquells materials d’un “sol
ús” donant-los una nova
visió del que han sigut i el
que poden fer. Per això us
continuem animant a
pensar en tallers i jocs
que els i donin
protagonisme i mostrar als
infants que amb una mica
d’imaginació i estalviant
molt podem fer grans
coses!! 

CONTENIDORS
Prevenció de residus i
recollida selectiva de totes
les fraccions (orgànica,
paper-cartró, envasos i
rebuig). Habilitarem l’espai
de migdia amb els
contenidors necessaris per
treballar el reciclatge de
forma activa. 

COMPOSTATGE
Compostatge de part dels
residus orgànics generals.
Cada cop més, ens trobem
que als centres educatius
disposen de contenidors de
compostatge de part dels
residus orgànics generals.
En aquells centres que hi
hagi aquesta opció,
l’encarregat de
compostatge serà qui
s’encarregui lliurar totes
aquelles restes de pells de
fruita i altres al contenidor
de l’escola

BOLS REUTILITZABLES

Una proposta que s’ha
començat a posar en marxa
es la eliminació dels gots de
plàstic per bols
reutilitzables per servir els
iogurts. Amb aquesta
proposta eliminem residus.


