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Resultats de l'Eina de Diagnòstic de menjadors escolars a Catalunya
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Posem a examen el temps
educatiu del migdia
@fundesplai

Núria
Gassó

E

l servei de menjador de les escoles catalanes té
una valoració global
d’aprovat just (5,22
sobre 10). Aquesta és
la principal conclusió que s’extreu dels
resultats d’una enquesta online oberta
a tothom que hem fet
des de Fundesplai i
en què han participat
un total de 517 persones de 132 municipis
diferents.

Les dades indiquen que,
a escala global, l’alimentació és l’àmbit valorat
més positivament i el del
lleure educatiu el més negatiu.
Aquest formulari ha estat
una eina innovadora que
ha permès avaluar integralment i de manera
universal aquest servei.
De les 517 persones participants, 225 eren membres de famílies usuàries, 128 membres de la
comissió de menjador,
48 membres de la junta
de l’AMPA, 45 mestres i

71 persones amb altres
perfils.

L’enquesta que s’esmenta
en aquest article ha estat
universal i oberta. Però a
Fundesplai també n'hem
fet una entre les famílies
amb fills/es en escoles on

L’atenció adequada a les
al·lèrgies i intoleràncies,
la claredat i accés als menús i la dieta mediterrània són els aspectes més
ben valorats.

A més, segons les enquestes, hi ha molts casos en
què el projecte pedagògic
del temps del migdia no
és coherent amb el projecte educatiu del centre.
Aquesta situació suposa
un important desajust,
ja que els projectes educatius de centre han de
representar la base de
treball educativa de totes les activitats i serveis
que es desenvolupen a les
escoles i instituts, tant
en horari lectiu com no
lectiu.

Això demostra que s’estan
fent grans esforços a tot el
territori perquè l’alimentació dels nens i les nenes
a l’escola sigui saludable
i equilibrada, seguint la
dieta mediterrània, tal
com recomana l'Agència
de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) a la guia
L'alimentació saludable en
l'etapa escolar. 2017.

Necessita
millorar en...

En l’altre plat de la balança, més d’un 55% dels
enquestats/des diuen
que no es fan enquestes
de satisfacció a les famílies usuàries. Això és sorprenent, ja que qualsevol
prestació de servei hauria
d’anar associada a la possibilitat de valorar-lo per
part dels usuaris, cosa
que no s’està produint
en aquest àmbit a la llum
de les dades obtingudes.

Finalment, pel que fa als
aspectes més mal valorats, també crida l’atenció que en una gran part
d’espais del migdia els
infants no poden participar i implicar-se en
l’organització de les activitats i, per tant, s’està
vulnerant el seu dret a
poder participar i incidir
en les decisions que els
afecten.

som presents al temps del
migdia en què ens donen
una valoració global de 7,6.
Unes xifres que mirades en
detall donen els següents
resultats: 7,5 en la valora-

El desconeixement,
el gran repte

L’aspecte més desconegut és si l’equip educatiu
rep formació contínua
(37,14% de desconeixement i més d’un 25%
de respostes negatives).
En segon lloc, moltes de
les enquestades ignoren
la ràtio que s’aplica durant el temps educatiu
del migdia (27,85% de
respostes "no ho sé" i
més del 25% ràtios molt
altes), i en tercera posició trobem un desconeixement elevat de si es
fomenta la igualtat de
gènere (24,56% de desconeixement).
El treball i la formació
dels equips educatius del
temps de migdia són una
de les claus d’èxit perquè aquest esdevingui
un espai d’aprenentatge
integral de l’infant, per
això pensem que la formació contínua hauria
Totalment
d'acord

Els tres elements millor valorats
S'atenen adequadament
les al·lèrgies i intoleràncies?

54,16%

46,62%

1,55%

Nutricionista
Paidos+
Fundesplai

Nous reptes
a assolir

Força
d'acord

ció del temps de dinar, 7,6
en el temps de lliure, i 8 a
l’equip de monitors/es, a la
tasca de l’entitat a l’escola
i a les activitats extraescolars i acollida.

de ser obligatòria per al
bon funcionament dels
equips educatius i l’atenció als infants, i les
ràtios haurien de ser
molt més ajustades del
que són en la majoria
dels casos.

Conclusions

En general, veiem que cal
millorar la qualitat pedagògica del temps educatiu del migdia, la participació infantil, les ràtios,
la formació contínua dels
equips i la comunicació
amb les famílies.
Cal avançar per fer que
el temps del migdia sigui un espai educatiu on
l’infant té la possibilitat
d’aprendre des d’una
posició d’agent actiu, on
pot crear i participar en
activitats que, més enllà
de les pròpies del temps
de dinar, afavoreixen el
seu desenvolupament
integral.
Gens
d'acord

No ho sé

El menú segueix
la dieta mediterrània?
39,26%

43,91%

3,48%

47,97%

26,11%
Totalment
d'acord

...i els tres pitjors
Es fan enquestes de satisfacció?

18,38%

El projecte pedagògic és coherent
amb el projecte educatiu del centre?

18,38%

Força
d'acord

Gens
d'acord

No ho sé

Els infants participen en la
planificació de les activitats?

24,37%

38,49%
8,12%

8,32%
55,32%

13,73%

29,40%

Aquest curs hem
posat en marxa el
projecte “Alimentem
les escoles”, amb
què es proveeixen les
cuines de Sant Cugat
del Vallès de verdures
i hortalisses de proximitat, cultivades per
la pagesia del Parc de
Collserola.
La primera fase del
projecte ha estat fer
arribar els productes
de proximitat a les
cuines i donar-lo a
conèixer a infants,
cuineres i monitores,
AFAs i escoles. La
segona fase pretén
establir projectes
comuns entre els
infants, pagesia i
menjador.

Proveïm les
cuines de
Sant Cugat
de verdures
i hortalisses
de proximitat
◗ Nutricionals: productes més frescos,
saborosos i amb més
nutrients, en el punt
òptim.

10,44%

16,25%

Agroecologia escolar,
malbaratament
alimentari, autonomia i participació
són reptes que d’un
temps ençà estan
presents en el temps
de migdia amb l’objectiu que menjadors
i cuines escolars
esdevinguin espais
educatius promotors
d’un model alimentari
basat en la sostenibilitat, l’educació ambiental i la nutrició.

Quins són els avantatges?

2,32%

7,93%

17,99%

Marisa
Cera

Notable per a Fundesplai

Progressa
adequadament en...

Els menús són entenedors
i arriben a les famílies?

@fundesplai

21,86%

45,65%

◗ Ambientals: cultiu
respectuós, varietats
autòctones.
◗ Reducció de la contaminació: productes
ecològics de quilòmetre zero, sense
envasos ni químics.
◗ Socials: reactivació
de l’activitat agrària
del Parc de Collserola,
comerç just, sense
intermediaris.
◗ Reducció del malbaratament alimentari
en origen: les plantacions són planificades
i no hi ha excedent.

