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Estratègia NAOS. AECOSAN 2006-2017

2006-2017 

Estratègia mundial OMS sobre 

dieta, activitat física i salut 2004

Antecedents

Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i 

nutrició



http://www.pafes.cat/pafes-pla-activitat-fisica-esport-salut
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/acompanyar_apats_escola_familia.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/Alimentacion_0-3_2016.pdf
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisioprogramacions_menusescolars/
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/consells_i_recomanacions/documents/arxius/meabdefinitiu.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/formacio_per_a_pares_i_mares/apats_en_familia/


Dinars de 

carmanyola als 

centres educatius

http://canalsalut.gencat.cat

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home Canal Salut/Ciutadania/Vida_saludable/Destacats_dreta/documents/arxius/Nova_piramide_alimentacio_saludable_2012.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/


5.100 revisions de menús (2006-2017)

Millora d'indicadors de qualitat de les programacions 

de menús (segons criteris de consens AECOSAN-NAOS)

Acceptació per part dels comensals?

• fase 3: valoració
sensorial dels àpats
(en fase de desenvolupament)

Conveni  entre Salut – Ensenyament

Participació d’equips de salut pública territorials i municipis

• fase 1 informe 
inicial amb
suggeriments de 
millora

• fase 2 seguiment



 Amanida (75% → 88%)

 Fruita fresca 4-5 vegades/set. (79% → 87%)

 Aliment fresc en cada àpat (96% → 98%)

 Verdures/hortalisses 1-2 vegades/set. (95% → 97%) 

Oli d’oliva per amanir (89% → 91%)

2016 (440 programacions menús)

Cal millorar la qualitat dels olis de les coccions (58%)

Cal reduir la presència de carns vermelles i 

processades (64%).

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisioprogramacions_menusescolars/
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NOU

NOU

NOU



Disminució d’aliments 
“malsans”.

 Làctics sense ensucrar.

Reducció de la presència de 
carns vermelles i processades.

Major presència de llegums i 
aliments integrals.

Prioritat de fruites fresques a 
les postres.



 Ingesta ↑ de sucres lliures  mala 
qualitat de la dieta, obesitat i ↑ risc de
malalties no transmissibles (MCV, DM i càncers).

 En adults i infants, es recomana ↓ la ingesta de sucres 
lliures <10% de la ingesta calòrica total (<5% tindria 
beneficis de salut addicionals). 

 ANIBES: el consum mitjà de sucres en infants de 9-12 
anys és de 91,6 g/dia. Aquest consum representa el 
18,7 % del total de l’energia ingerida. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154587/2/WHO_NMH_NHD_15.2_spa.pdf?ua=1&ua=1

BioMed Research International, 2016;2016:8341487.
Nutrients, 2015;7:4739-4762;

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/154587/2/WHO_NMH_NHD_15.2_spa.pdf?ua=1&ua=1


Disminució 
d’aliments 
“malsans”

Exemples d’esmorzars Exemples de berenars



http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/

Carns vermelles 

i processades



Limitar carn vermella1 i evitar carn processada2

Objectiu de salut pública

Consum mitjà de la població de màxim 300 grams 

de carn vermella a la setmana, i molt poc o gens 

de carn processada. 

1. Carn muscular dels mamífers, incloent carn de bou, vedella, porc, xai, cavall i cabra.
2. Carn processada pel fumat, curat o addició de sal o conservants químics.



Reducció 
de la 
presència 
de carns 
vermelles i 
processades



Recomanacions
de fibra

25 g/dia 26-31 g/dia

14,9-15,4 g/dia 17,2-18 g/dia

4-8 anys 9-13 anys

ENALIA 2015



“...una ingesta elevada de fibra durant
l’adolescència i la primera etapa de
l’adult s’associa amb un menor risc de
càncer de mama en dones...”

Dietary Fiber Intake in Young 

Adults and Breast Cancer Risk

Pediatrics. 2016 Mar;137(3):e20151226.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26908709


The nutritional value and 

health benefits of pulses in 

relation to obesity, diabetes, 

heart disease and cancer

BJN (2012), 108, S1–S2

• ↓ colesterol LDL, triglicèrids i colesterol total

• ↓ obesitat

• ↓ risc diferents tipus de càncers

• ↓ risc MCV

• ↓ risc DM2

Minor components of 

pulses and their 

potential impact on 

human health

Food Research International 43 (2010) 461–482



Major 
presència 
d’aliments 
integrals



Major 
presència 
de llegums



Prioritat de 
fruites 
fresques a 
les postres.



?





Potenciació dels aliments 
estacionals i de proximitat.

Respecte per la sensació de 
gana expressada per l’infant.

 Importància dels àpats en 
família: “mengem sols però en 
bona companyia”.

Participació de l’infant en el 
procés alimentari, tant a casa 
com al menjador escolar.

Estratègies de reducció de 
malbaratament alimentari.



Aliments 
estacionals
i de 
proximitat

Cal adaptar els aliments, 
sobretot les hortalisses, les 
fruites i el peix a la 
temporada i a la 
disponibilitat del territori i 
zona geogràfica propera, 
per tal de garantir un 
consum de productes 
estacionals, locals i de 
proximitat.



La possible incorporació d’aliments 
de producció ecològica als menús 
escolars, sempre que siguin de 
temporada, locals i de proximitat, es 
pot considerar com un valor afegit, i 
en destaquen els avantatges en 
relació amb la protecció del medi 
ambient, el benestar animal i els 
aspectes sensorials (aroma, gust, 
etc.). Tant els aliments de producció 
ecològica com els de producció 
convencional, són segurs i nutritius. 

Aliments de 

producció 

ecològica

al menjador 

escolar 



La literatura publicada no troba 
una evidència forta que els 
aliments ecològics siguin més 
nutritius que els convencionals, 
però sí que suposen una menor 
exposició a pesticides i a bactèries 
resistents a antibiòtics.Ann Intern Med. 2012 Sep 4;157(5):348-66

El cultiu ecològic, de mitjana, té 
una concentració més elevada 
d’antioxidants i més baixa de 
cadmi i menys residus pesticides.

Br J Nutr. 2014 Sep 14;112(5):794-811



Respecte per la
sensació de gana
expressada
per l’infant

Els adults indueixen a que els infants 
mengin més del que marquen els seus

“senyals d'autoregulació innats” 

(mecanisme de gana-sacietat)



Model positiu dels pares i mares 

(exercici i alimentació saludable) 

influeix en els infants més

enllà de l’adolescència.



Acompanyar els valors de la 
responsabilitat i l’autonomia 
en l’entorn del menjador 
escolar,

 Encarregar-los tasques al voltant dels 
àpats, adequades a la seva edat.

 Permetre, fomentar i acompanyar la 
presa de decisions dels infants.

 Confiar en els infants i en la seva 
capacitat per dur a terme les 
responsabilitats assumides.

L’infant
com a 
protagonista 
del procés
alimentari

Fer de la vivència aprenentatge!!!



Facilitar que els infants participin del 

procés alimentari.

Educar per a l’autonomia.

Educar amb l’exemple.

Entendre l’àpat com un espai de comunicació,

educació i transmissió d’hàbits i valors.



Reducció de 
malbaratament
d’aliments en el 
menjador
escolar

Millorar l’acceptació dels 
àpats.

 Flexibilitzar les racions que 
s’han d’escudellar.

Optimitzar la planificació i 
execució del servei.

Distribuir excedents 
alimentaris amb finalitat 
solidària.



ANNEX

Informació més detallada i específica

per a menjadors escolars  



Freqüències recomanades de consum d’aliments en la programació de menús escolars 



Menús 
adaptats a 
les 
situacions 
especials 
més 
habituals
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Difusió

Edició digital en català i 

castellà. 

Edició tríptic resum 

recomanacions bàsiques.

Seminaris de presentació de la 

guia a cada territori.



Criteris per a 
l’autorització de 
campanyes de 
promoció 
alimentària als 
centres 
educatius

 Segons l'article 40.7 de la Llei 17/2011 de 

seguretat alimentària i nutrició, es declara 
els centres escolars i escoles infantils 
espais lliures de publicitat.

 Per tant, les campanyes de promoció alimentària, 
educació nutricional han de tenir una autorització 
expressa del Departament d'Ensenyament per 
poder-se difondre als centres educatius.

 Campanyes de promoció. Departament d'Ensenyament

 Document "Criteris per a l’autorització de campanyes de 
promoció alimentària als centres educatius"
versió en Català

 Document "Criteris per a l’autorització de campanyes de 
promoció alimentària als centres educatius"
versió en Castellà

En relació a campanyes, MEAB (màquines expenedores d’aliments i begudes)
i en programacions de menús

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/07/06/pdfs/BOE-A-2011-11604-C.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/salut-escola/campanyes-promocio/
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/programa_salut_i_escola/documents/arxius/criterios_autorizacion_ca.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/programa_salut_i_escola/documents/arxius/criterios_autor_es.pdf


Inscripció oberta per l'edició del 30 d'abril 2018

Curs a distància Consell alimentari en la infància i l’adolescència

7,8 crèdits (40 hores) 
http://www.cursum21.com/



http://salutpublica.gencat.cat

gràcies !

http://canalsalut.gencat.cat

Gemma Salvador
Maria Manera

http://salutpublica.gencat.cat/
http://canalsalut.gencat.cat/

