
 

ACTIVITAT PER A L’IMPULS DE MENJADORS ESCOLARS
SOSTENIBLES i SALUDABLES

 

ÀMBIT: província de Castelló
DATA: dimarts, 9 de març
LLOC: Telepresencial
HORARI: De 17.30 a 20.30 h. 

Aquesta activitat  naix  de la  inquietud que ja  s’està creant  en les  nostres
escoles i instituts per fer un canvi de model en els menjadors escolars, un
pilar fonamental del sistema educatiu que ha de formar part de la identitat
del centre i dels seus compromisos socials, culturals i ambientals.

Però  la  transició  no  sempre  és  fàcil  i  molts  centres  necessiten  ajuda per
començar, conèixer projectes que funcionen, tindre la col·laboració d’experts
en les àrees més dificultoses com la legislació i la recerca de proveïdors, i
aconseguir  metodologies  educatives  que  permeten  que  el  camí  siga
consensuat  i  desitjat per  totes  les  parts  implicades,  i  sobretot,  que  siga
durador, dinàmic i constructiu.

Per atendre degudament a tots els assistents,  hem limitat les places a 30
persones amb un màxim de 4 per centre. En tot cas, si es donara el cas de
tindre un major nombre de sol·licituds, faríem una segona edició de l'activitat
aquest  primer  semestre.  Les  inscripcions  seran  per  centre i  el  termini
d’inscripcions és fins al 3 de març.

És  desitjable  que  els  centres  que  estiguen  interessats,  inscriguen
representació de tots els agents implicats en el procés:

    • Equip directiu
    • Professorat responsable del menjador
    • AMPA

• Responsables de cuina (en cas que la contractació siga per part de
l’escola)

COL·LABOREN:

Dirección General de Desarrollo Rural
Ciudad Administrativa 9 de Octubre 
Calle de La Democracia, 77 · 46018 Valencia
www.gva.es



  

PROGRAMA

17.30  h.  –  18.30  h.-  Presentació  d’experiències  i  accions  per  a  la
promoció i gestió de menjadors escolars sostenibles. 

• Experiències  de  l’educació  ambiental  com  a  eina  per  a  la
introducció dels menjadors escolars sostenibles.  Mª Jesús Vilches
Latorre: (Presidenta de la Cooperativa Noguera ADR Coop. V.).

• Acompanyament  de  centres  en  transició.  Marta  Ribó  (Justícia
Alimentaria).

• Experiències  d’aplicació  del  Projecte  Sostenibilitat  al  Plat.  Sarai
Fariñas (CERAI)

• Accions del I PVPE per a uns menjadors més agroecològics. Alfons
Domínguez,  Servei  de  Producció  Ecològica,  Innovació  i
Tecnologia.

Modera:  Alberto  García  (Servei  de  Producció  Ecològica,  Innovació  i
Tecnologia).

18.30 h. – 19.00 h.- Marc normatiu relacionat amb la implantació de
menjadors sostenibles als centres educatius.
Isaura Navarro (Secretària autonòmica de Salut Pública), Carles Escrig
(Tècnic Conselleria de Sanitat) Vicente Espejo (Inspector Conselleria d’
Educació en Castelló).

Modera: Alfons Domínguez (Servei de Producció Ecològica, Innovació i
Tecnologia).

19.00 h. - 20.30 h.- Aclaracions i conclusions.
Marta  Ribó,  Sarai  Fariñas,  Mª  Jesús  Vilches,  Isaura  Navarro,  Carles
Escrig, Vicente Espejo i Afons Domínguez.

Modera: Alberto García.

Informació i inscripcions:
SPEIT - Estació Experimental Agraria de Vila-real: Alberto García (Tel. 964336623).
Per  a  inscripcions:  omplir  imprés  d'inscripció  i  enviar  escanejat  a  l’adreça  de
correu: leonor_mca@gva.es
Col·laboren:  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport   (Direcció
Territorial  de Castelló),  Conselleria  de Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  Justícia
Alimentària.


