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Espai Lleure Divertàlia
A través dels menjadors escolars s'hi ha de generar transformació social i
sensibilitzar en valors i pràctiques socials. La transformació de l'espai del
migdia passar per crear hàbits alimentaris saludables i sostenibles.

Des de Divertàlia us presentem el nostre projecte de Menjadors Escolars
Sostenibles, el projecte

2030, bastat en 4 grans eixos.

VALOR ALIMENTARI

PRODUCTE
Apostem pel producte fresc,
local, de proximitat i de
temporada. Introduïm, també,
producte ecològic.

Planifiquem els nostres menús per
a cada centre de forma mensual,
incorporant productes de cada
temporada.

DIETA
SALUDABLE
Treballem per promoure els hàbits
alimentaris saludables. Oferim els
beneficis de la cuina
mediterrània i àpats casolans que
mantenen l’equilibri entre els
requeriments nutricionals i una
cuina que agradi.

PER MÉS INFORMACIÓ PODEU ACCEDIR A LES NOSTRES XARXES SOCIALS
WWW.DIVERTALIA.CAT | 93,380.53.97 | DIVERTALIA@DIVERTALIA.CAT

VALOR AMBIENTAL

REDUCCÓ DE
RESIDUS
Potenciem la prevenció de
residus i la recollida selectiva de
totes les fraccions (orgànica,
paper-cartró, envasos i rebuig).

Promovem l'eliminació dels
plàstics d'un sol ús i les garrafes
d'aigua als menjadors escolars.

APROFITAMENT
ALIMENTARI
Impulsem mesures contra el
malbaratament alimentari. Fem que
els infants prenguin consciència i
treballem per recuperar el valor de
tots els aliments.
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VALOR SOCIAL

PRODUCTES
LOCALS
El consum d'aliments locals
repercuteix positivament en
l'entorn pròxim i ajuda a reduir el
canvi climàtic. Incorporar
aliments ecològics és
econòmicament viable si la
mesura s'acompanya d'altres
canvis en el menú.

COMERÇ JUST
Treballem amb productors locals i
comarcals. Les persones que treballen
al camp són essencials.

La venda directa o en canal curt
afavoreix a l'intercanvi i al comerç just.
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VALOR EDUCATIU

MENJADORS
EDUCATIUS
El menjador juga un paper clau en

l'aprenentatge d'hàbits alimentaris i
té una funció social i pedagògica
molt important.

Treball per promoure hàbits
saludables, alimentaris i higiènics a
tots els infants.

ESCOLA DE
PARES
Potenciem l'educació alimentària
saludable i sostenible. Oferim
propostes de sopars i d'esmorzars
saludables i duem a terme formacions
nutricionals a les famíles.
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ESPAI LLEURE DIVERTÀLIA

ESTEM COMPROMESOS
AMB LA SOSTENIBILITAT
MENJADORS ESCOLARS SOSTENIBLES
A Divertàlia creiem que l’espai fonamental del menjador
escolar és l’estona d’estar a taula i, per tant, cal incidir en un
treball de valors i d’hàbits de bona conducta respecte el
menjar però, també, és el temps de lleure.
El nostre compromís és que els infants rebin una alimentació
variada, equilibrada i sana, basada en la Dieta Mediterrània,
afavorint l’adquisició de conductes alimentàries adequades i
hàbits saludables.
Tot l’equip de Divertàlia portem a terme l’apassionant tasca
d’educar als infants. Per tant, el nostre principal objectiu és
treballar conjuntament amb el centre d’Ensenyament per
oferir un servei sostenible, de qualitat, innovador i que
s’adapti a cada escola.

FES DE LA TEVA
ALIMENTACIÓ LA
TEVA MILLOR
MEDICINA
(HIPÒCRATES)

