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

contribueixen a construir un món més 
sostenible.

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. 



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. 



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.



UN ANY PLE D’EMOCIONSProposta d'activitats lúdiques mensuals per treballar amb els nens i nenes 

durant el temps que transcorren a l'aula-menjador. 





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



C.P Florida (Alicante)
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3000

Al ¡BON  APROFIT!
Aquest diploma es lliura a:

LA NOSTRA ESCOLA

Pel seu compromís amb la 
reducció del 

malbaratament alimentari



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 proper divendres 30 celebrarem la Castanyada al menjador.

La nostra festa popular de tardor pretén arrelar als nens i nenes a les tradicions

catalanes i alhora passar un migdia envoltat d’un ambient SEGUR i festiu on les

castanyeres, les castanyes i els fruits de tardor seran els protagonistes.

Gaudirem amb un PRIMER PLAT típic de tardor i descobrirem l’aliment principal que

hem utilitzat per fer-ho.

Ens emocionarem amb el conte de la “vella castanyera”, i tindrem l’oportunitat de

participar en la iniciativa: “la Castanyada és nostra”. Un projecte de conservació de

la cultura a través de les cançons i les dites populars.

“A la tardor CASTANYES I CARGOLS amb banyes”

Bona castanyada a tothom,



El proper divendres 20 de novembre celebrem El dia UNIVERSAL DELS NENS I DE LES

NENES en commemoració a l’aprovació de la declaració dels DRETS DELS INFANTS.

A Scolarest celebrem aquest dia amb molta il·lusió i amb l’objectiu de reafirmar que

ELLS són els protagonistes de tot el procés educatiu del migdia,

El migdia serà una gran FESTA!!! Música, jocs, cançons, contes i globus de colors...

Els nens i les nenes escolliran com volen que sigui el seu dia, quin joc, quina cançó,

quin ball... I participaran en el repte de: ENS FEM SENTIR.

Volem demostrar que molts nens i nenes junts i alhora es poden fer sentir molt fort,

molt lluny i per molta gent.

Serà molt emocionant intentar que tots els alumnes dels nostres menjadors, a les

14’00h en punt del divendres, s’uneixen per cridar al món: SOM EL FUTUR!!!!!

L’emoció està garantida,

Equip Scolarest,











Benvolgudes famílies,

El 29 de gener celebrem, en els menjadors dels centres educatius, el dia de la PAU i la NO
VIOLÈNCIA i ens comprometem com a defensors de la pau i l’enteniment entre persones de
diferent procedència i maneres de pensar.

Tradicionalment, es representa la pau amb un colom blanc que porta una branqueta d'olivera
al bec, però al món hi ha coloms i ocellets de tots els colors que també poden ser un símbol
de pau.

Celebrem els colors de la pau amb un menjador ple de coloms i ocellets de paper amb
missatges de tolerància, respecte, diàleg, empatia…

Construirem un colom gegant amb PAPIROFLEXIA i amb els coloms de totes les escoles,
farem un Collage que compartirem amb les famílies.

¡¡¡Feliç i Emocionant Dia de la Pau!!!

Equip Scolarest,









Comença el mes MES BOIG del curs!!!! ens encanta el carnestoltes!!!!! La 

disbauxa, la gresca, els colors, la creativitat i tot el que ens faci

riure....que ens fa molta falta.... US CONVIDEM A PARTICIPAR AL 

CONCURS DE DISFRESSES DELS EQUIPS SCOLAREST. AQUEST CURS HO 

HEM DE GUANYAR!!!!!! 1,2,3 comença la festa!!!!!














