
PROJECTE EDUCATIU 2020/2021



Alimentar un estil de vida saludable i segur a través 
d’accions en el menjador que contribueixen a construir 

un món més sostenible.

PROJECTE EDUCATIU 2020/2021
EL NOSTRE COMPROMÍS

A Scolarest entenem l'espai de migdia com un període 

educatiu en què som responsables de transmetre bons hàbits 

alimentaris durant el servei de menjador, al mateix temps 

que fomentem actituds i valors socials a través de jocs, 

jornades i activitats en el temps lliure. 

D'aquesta manera: 

L'hora de pati es converteix en molt més que jugar. 

Treballem per a convertir l'hora de menjador en un 

temps en què eduquem a través del lleure, mitjançant 

les propostes del nostre Projecte Educatiu Scolarest. 

L'hora de menjador es converteix

en molt més que seure a taula. 



PROJECTE EDUCATIU 2020/2021
PERQUÈ SCOLAREST EMOTION?

A Scolarest incorporem els elements emocionals a totes les nostres activitats i tallers. El nostre Equip de Monitors fomenta que els nens i 

nenes experimentin el seu aprenentatge amb la finalitat de:

AFAVORIR EL CREIXEMENT FÍSIC I EMOCIONAL, DE MANERA SALUDABLE I EQUILIBRADA.

Desenvolupem Scolarest Emotion des de la perspectiva que l'educació 

emocional és tan important en la formació de la persona com 

l'educació acadèmica. 

Les dues maneres d'adquirir coneixement són complementàries i 

necessàries en el procés de l'aprenentatge i d'assimilació de 

competències. 

Amb Scolarest Emotion afavorim la consciència i 

l'autonomia emocional, a més de facilitar habilitats socials, 

de vida i de benestar. 



PROJECTE EDUCATIU 2020/2021
PERQUÈ SCOLAREST EMOTION?

L’EMOCIÓ DE MENJAR
L’EMOCIÓ D’APRENDRE L’EMOCIÓ DE VIURE

Amb l’ EMOCIÓ DE MENJAR els nens i nenes 

aprendran  a menjar de forma saludable, 

gaudint dels aliments. 

Perquè no només és important QUÈ mengen, 

sinó COM es senten a l’hora de consumir els 

aliments. 

Descobriran l'origen dels aliments que són la 

base de la nostra alimentació, aprendran a 

detectar quines emocions ens desperten els 

aliments i podran desenvolupar tot el seu 

potencial culinari. 

Eduquem emfatitzant el paper de les 

emocions per afavorir l'aprenentatge dels 

nens i nenes. 

A través de les activitats lúdiques i els jocs, 

transmetem valors, actituds positives i 

habilitats socials que afavoreixen el seu 

desenvolupament físic i emocional. 

Posem tota l'atenció en la cura i protecció del 

nostre entorn. 

Mantenim vives les nostres tradicions, la nostra 

cultura i la responsabilitat social individual.

Animem als nens i nenes a desenvolupar un estil 

de vida compromès amb el medi ambient i la 

societat en què viuen.



29 de setembre, dia internacional de conscienciació sobre la pèrdua i els residus alimentaris.

L'ONU confirma que, cada any, es perd o es malgasta un terç de la producció mundial d'aliments per al consum. En aquest sentit, ens recorda

que hem de ser conscients de la importància del problema i promoure els esforços globals per resoldre’ls.

Des de Scolarest, treballem en aquesta iniciativa en el nostre Projecte Educatiu a través del Programa Internacional que la nostra empresa

desenvolupa des de 2018 amb la mateixa finalitat: Stop Food Waste . Per aquest motiu, hem acollit aquesta celebració amb gran emoció i

volem aprofitar la data escollida per posar-ho en marxa. Promourem i treballarem durant tot l'any hàbits i actituds per ser part activa de la solució

al problema del malbaratament alimentari.

Animem a totes les famílies a unir-se al Programa Stop Food Waste des de casa i junts, donar la volta al malbaratament alimentari.

Comptem amb el teu compromís!

Equip Scolarest



Adquirim el compromís i signem tots 



Estem compromesos amb no malbaratar aliments, és per això 

que hem aconseguit un diploma on ens reconeixen les nostres 

accions



El 16 d'octubre vàrem celebrar el Dia Mundial de l'Alimentació al menjador.

Ens sentim orgullosos d'alimentar físicament i emocionalment a tots els nostres alumnes, i es va celebrar amb accions per

conscienciar sobre el problema alimentari global i reforçar la lluita contra la pobresa, la desnutrició i la fam.

vam recordar el compromís realitzat en el nostre projecte DE MALBARATAMENT ALIMENTARI i vam participar en el divertit

repte de: EL PLAT NET!

A través de jocs vam descobrir l'origen dels aliments que van canviar el món: l'arròs ,el blat i blat de moro, que han estat i són

la base de l'alimentació en molts països.

Scolarest es va sumar a la celebració d'aquest gran dia.

Alimentem les EMOCIONS!!!!

Equip Scolarest,



El 30 d’octubre vam celebrar la Castanyada i Halloween. Decorar el 

menjador sempre és divertit.... Encara que fa una mica de 

poooooorrrr!!!!!!!



Dibuixem les nostres carbasses, fantasmes i ratpenats 



Safates ben decorades amb titelles de fantasmes



Les bruixes no sempre són dolentes



El 20 de novembre va ser el Dia 
Universal dels Infants

Aquest va ser un dia especial per a tots nosaltres, els infants. 
Durant aquella setmana  vam fer diferents activitats on érem 
els màxims protagonistes, i mitjançant diferents accions vam 
reclamar el nostre dret a ser nens
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Les emocions al Nadal són 
infinites....

Aquest any les emocions són presents en tot el que fem. Per això 
durant el mes de desembre hem fet enquestes entre tots el infants 
per saber quines eren les cançons, pel·lícules que més els 
emocionaven i perquè.... No totes aquestes emocions havien de 
ser positives, però totes servien per aprendre......

I com no podia ser d’una altre manera per Nadal decorem el 
menjador i fem diferents manualitats



Iniciem desembre amb el calendari d’advent 
de les emocions
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