
 Qualitat menjar Cocció Monitoratge Preu 

 Fruita i verdura Peix Carn Farina i pa Olis Altres   Preu x nen i 
dia 

Benefici famílies 

Fu
nd

ac
ió

 fu
tu

r 

.Dieta 
mediterrània 
.Producte 
temporada 
.Local 
.Majoria de fruita 
i verdura 
ecològica 
 

. Local: lluç, caella, 
limanda, rosada, 
bacallà. 
. Peix blau: tonyina i 
emperador. 
 

.Vedella 
ecològica 
 

.Pa ecològic 

.Pasta 100% 
ecològica 
.Integral a 
pactar amb 
les famílies 
 
 
 

.Oli verge 
d’oliva per 
amanir 
ecològic 
.Oli de girasol 
per a fregir 

.Seguiment 
rigurós 
agenda 21 
de l’escola: 
-Reduïr 
-Reutilitzar 
-Reciclar 
.Tot tipus de 
dietes 
(control per 
dietistes i 
segons 
normativa) 

.Bullits 

.Guisats 

.Estofats 

.Fregit per 
alguna 
guarnició 
.Forn 
 

.Nen/nena 
responsable 
de taula (el 
monitor 
educa en el 
hàbits a 
taula). A 
partir de 
cicle mitjà 
.Treball per 
projectes 

5.90€ 
 
*Preu segons 
documentació 
obtinguda 

5.000€ any 
.Cursos de cuina per 
a famílies 
.Xocolatada gratuïta 1 
cop a l’any de comerç 
just 
.Reunions inici de 
curs famílies P3 
. Interlocutors: escola 
i Ampa. Reunions 
trimestrals 
 

Pa
m

 i 
Pi

pa
 

.Dieta 
mediterrània 
.Producte 
temporada 
.Local 
.100% ecològic 
 

. Local: lluç, caella, 
limanda, rosada, sèpia, 
calamar. 
.Bacallà desalat a la 
mateixa escola. 
. Peix blau: tonyina i 
emperador. 
.2 cops per setmana 
.Sopa de peix amb peix 
fresc de roca 
 

.Vedella 
ecològica 
.Pollastre 
ecològic cada 15 
dies 
. Por ecològic 

.Pa ecològic 

.Pasta 100% 
ecològica. 
 

. Oli verge 
d’oliva per 
amanir 
ecològic. 
.Oli de girasol 
per fregir 
ecològic 

.Seguiment 
rigurós 
agenda 21 
de l’escola: 
-Reduïr 
-Reutilitzar 
-Reciclar 
.Tot tipus de 
dietes 
(control per 
dietistes i 
segons 
normativa) 

.Bullits 

.Guisats 

.Estofats 

.Forn 

.Nen/nena 
responsable 
de taula (el 
monitor 
educa en el 
hàbits a 
taula). A 
partir de 
cicle mitjà 
.Treball per 
projectes 

5.85€ 
 
*Preu segons 
documentació 
obtinguda 

5.000€ any 
.Tallers trimestrals per 
les famílies 
.Reunió inici de curs 
famílies P3 
.Fira-tast gratuït del 
menjar a l’inici del 
curs 
. Interlocutors: escola 
i Ampa. Reunions 
trimestrals 
 
 

R
oc

a 

.Dieta 
mediterrània 
.Producte 
temporada 
. Taronja 
ecològica o de 
producció 
agrària 
integrada. 
 

. Local: lluç, 
llenguadina. 
 
.Peix blau: tonyina 
. Forani: perca 

. Estofat de 
vedella ecològica 
(en projecte) 

. Pa ecològic 

.Macarrons 
ecològics 

.Oli verge 
d’oliva per 
amanir 
.Oli de girasol 
per a fregir 

.Seguiment 
parcial 
agenda 21 
de l’escola: 
-Reutilitzar 
-Reciclar 
.Tot tipus de 
dietes 
(control per 
dietistes i 
segons 
normativa) 
 

.Bullits 

.Guisats 

.Estofats 

.Fregits 

.Forn 

.Precuinats 
 

.Treball per 
projectes 
(febrer 2011) 

6.07€ 
 
*2011-12 preu 
x nen, no hi ha 
descomptes 
per famílies, 
per sol·licitut 
expresa de 
Roca 

. Interlocutor: direcció 
de l’escola 

*Quadre comparatiu fet a partir de la documentació aportada per les empreses i les entrevistes que hem pogut realitzar.  


