
 

Informe de valoració nutricional dels menús escolars nº3 curs 2013-14 

F. ROCA  

 

Freqüència de consum del menú inicial presentat a l’institut d’assessorament dietètic i nutricional. 

 

 Aliments Setmana 

1 

Setmana 

2 

Setmana 

3 

Setmana 

4 

Setmana 

5 

Recomanacions  

Pr
im

er
  

Arròs 1.5 0* 1 1 1 1  

Pasta 1 1 1 1 1 1  

Llegums  1 1 1 1 1 1-2  

Hortalisses i 

verdures (incloent 

les patates) 

2 2 1 2 1 1-2  

Altres   *de 2n Sopa  Sopa   

Se
go

n 
 

Carns 2 2 3 3 3 1-3  

Peixos 1 1 1 1.5 1 1-3  

Ous 1 1 1 1 1 1-2  

Altres Pizza Paella  Fideuà   

G
ua

rn
ic

ió
 

Amanides 

variades 

3 (+ 1rs) 2 (+ 1rs) 3 (+ 1rs) 2 (+ 1rs) 3 3-4  

Altres (patates, 

hortalisses, 

llegums, etc.) 

1 1 2 2 2 1-2  

Po
st

re
s 

Fruita fresca i de 

temporada 

4 4 4 4.5 4 4-5 

Altres (iogurt, 

formatge, fruita 

seca, etc.) 

1 1 1 1 1  1 

Altres   Gelat  Gelat     

Tè
cn

iq
ue

s 
  c

ul
in

àr
ie

s 

Precuinats 

industrials 

0 0 0 0 0 ≤ 3 mes 

Fregits (segons 

plats) 

1 1 1 1 2 ≤ 2 setm 

Fregits 

(guarnicions) 

0 1 0 1 0 ≤ 1 setm 

Preparacions 

càrnies grasses 

1 1 1 0 1 ≤ 1 setm 



 

El menú presentat per F. ROCA per aquesta temporada de primavera-estiu del curs 2013-14 

compleix totes les recomanacions de la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària (SENC) i de 

la Guia de l’alimentació saludable a l’etapa escolar publicada pel Departament d’Ensenyament i 

el Departament de Salut de la Generalitat. Aquestes recomanacions es poden veure sintetitzades 

en la taula anterior, en la columna dreta, la qual mostra les freqüències de consum aconsellades.  

 

F. ROCA, seguint les recomanacions de la memòria del Programa de revisió de programacions 

de menús escolars (PReME) del Departament de Salut, es compromet a: 

- Aportar la màxima VARIETAT: 

 - A través de menús cíclics de 5 setmanes en 3 temporades 

- Aportar les màximes garanties de SEGURETAT ALIMENTÀRIA: 

- A través del control i supervisió de tots els processos d’higiene i del pla 

d’autocontrol.  

- A través de la supervisió de dietes especials per a patologies a l’equip de 

nutricionistes de IADIN 

- A través de la formació contínua al personal que treballa en els centres 

educatius. 

- Fer ús de productes de TEMPORADA i DE PROXIMITAT per col·laborar amb el medi 

ambient i els productors regionals.  

 

Destaquem alguns PUNTS FORTS del menú actual i de les cuines dels centres escolars 

gestionats per F. ROCA: 

� Ofereix plats variats, amb aliments de proximitat i de temporada, i amb temperatures 

ajustades a l’època de l’any. Per això, s’ofereixen en aquest menú amanides combinades 

amb cereals, llegums o tubercles, alhora que es donen postres freds com gelats.  

� Detalla la composició de les amanides de temporada que s’ofereix en el menú escolar, 

llistant els ingredients principals al peu de pàgina i en les fitxes tècniques que tenen en la 

cuina del centre. 

� Manté l’oferta d’alguns aliments rics en fibra com l’arròs integral. En aquest menú, es farà un 

esforç per intentar incorporar aquest farinaci en altres receptes, com en el plat d’arròs amb 

salsa de tomàquet. A més, en aquest menú l’arròs integral utilitzat serà ecològic.  



 

� Manté l’oferta de plats de la gastronomia catalana com la botifarra amb mongetes, el fricandó 

de vedella i per primer vegada, la guarnició de samfaina. També s’ofereixen receptes d’altres 

regions com els tallarins al pesto.  

� Manté la varietat de verdures. S’ha consolidat ja la mongeta verda, ll’amanida russa, la col-i-

flor (per algunes dietes) i el trinxat de la Cerdanya. També ofereix una bona varietat de 

cremes, seguint la línia de tot el curs i afegint la crema de carbassa. A més, en aquest menú 

s’ofereixen més vegetals crus en primers plats, donada l’època de l’any, en combinació amb 

les guarnicions crues habituals. Tal com s’ha dit durant tot el curs escolar, es valora molt 

positivament aquest aspecte ja que són aliments de difícil acceptació per part dels infants i el 

menjador escolar està fent una important tasca educativa en aquest sentit.  

� Ofereix més varietat de receptes amb llegum, com l’amanida de llenties i els cigrons amb 

vinagreta i ou dur. 

� Manté la varietat de peix i una àmplia varietat en les coccions d’aquest. En el menú actual es 

recupera el peix al forn amb salsa verda i espàrrecs i s’incorpora el rap en la fideuà.  

� Manté la varietat de presentació de les carns, com els llibrets casolans de porc que es van 

començar a oferir en el menú de temporada tardor-hivern. 

� Es consolida la remolatxa com una verdura de les guarnicions crues. És un aspecte molt 

positiu a nivell qualitatiu, ja que fomenta l’aprenentatge alimentari dels escolars. 

 

Es manté la millora en la QUALITAT dels aliments, com comprar carn picada sense sulfits, oferir 

hamburguesa 100% vedella i actualment, FREGIR amb OLI D’OLIVA VERGE EXTRE. També 

destaca la consolidació d’alguns ingredients de producció ECOLÒGICA com la pasta, el pa, els 

arrossos, les llegums (llenties i mongetes) i les hamburgueses de vedella. Molts altres productes 

utilitzats, com algunes fruites i els cigrons procedeixen de producció agrària INTEGRADA. Els 

postres lactis que es donen procedeixen d’una cooperativa de caràcter social i per tant, vetllen 

per la sostenibilitat.  

 

Per últim, comentar que per tal d’ajustar-nos amb les recomanacions fetes pel Departament de 

Salut i les principals Entitats de Nutrició i Dietètica, es proposa en aquest menú: 

- reduir la presència d’alguns aliments precuinats (com es pot observar en el quadre 

inicial) i elaborar en les cuines molts plats com el pollastre arrebossat o els llibrets de 

llom. 



 

- reduir la quantitat de proteïna animal en els menús i per tant, oferir la paella mixta o la 

fideuà de peix com a segon plat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VALORACIÓ NUTRICIONAL DELS MENÚS ESCOLARS DE PRIMAVERA-ESTIU DE 2014  

 

 

Primera setmana 

 

Dia Energia (kcal) Proteïna (g) Lípids (g) Hidrats de 

carboni (g) 

DILLUNS 
715,52 48,15 28,4 65,88 

DIMARTS 
762,87 24,43 40,51 74,17 

DIMECRES 
738,48 32,78 31,82 79,3 

DIJOUS 
697,04 23,71 18,28 109,48 

DIVENDRES 
729,19 40,01 18,82 99,98 

 

 

MITJANA DE LA PRIMERA SETMANA: 

 

 
MITJANA SETMANA Energia  Proteïna (g) Lípids (g) HC (g) 
 728,62 33,82 27,57 85,76 
 Kcal 135,26 248,09 343,05 
 % 18,56 34,05 47,08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Segona setmana 

 

Dia Energia (kcal) Proteïna (g) Lípids (g) Hidrats de 

carboni (g) 

DILLUNS 
747,25 33,92 31,39 82,31 

DIMARTS 
769,75 32,52 37,94 74,03 

DIMECRES 
734,75 55,26 21,94 79,13 

DIJOUS 
714,27 29,25 9,12 128,22 

DIVENDRES 
757,71 36,72 39,04 64,92 

 

 

MITJANA DE LA SEGONA SETMANA: 

 

 
MITJANA SETMANA Energia Proteïna (g) Lípids (g) HC (g) 
 744,746 37,534 27,886 85,722 
 Kcal 150,14 250,97 342,89 
 % 20,16 33,70 46,04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tercera setmana 

 

Dia Energia (kcal) Proteïna (g) Lípids (g) Hidrats de 

carboni (g) 

DILLUNS 
676,16 48,29 26,2 60,83 

DIMARTS 
851,56 38,12 49,01 63,49 

DIMECRES 
636,88 38,17 25,36 63,04 

DIJOUS 
736,55 44,24 19,84 95,32 

DIVENDRES 
725,93 25,52 25,09 86,04 

 

 

MITJANA DE LA TERCERA SETMANA: 

 

MITJANA SETMANA 
 

Energia  Proteïna (g) Lípids (g) HC (g) 
 725,416 38,868 29,1 73,744 
 Kcal 155,47 261,90 294,98 
 % 21,43 36,10 40,66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quarta setmana 

 

Dia Energia (kcal) Proteïna (g) Lípids (g) Hidrats de 

carboni (g) 

DILLUNS 
825,84 44,14 23,33 108,85 

DIMARTS 
716,57 29,99 15,14 115,12 

DIMECRES 
762,5 44,92 30,79 75,49 

DIJOUS 
749,27 42,09 28,11 81,46 

DIVENDRES 
787,24 21,10 49,05 64,50 

 

 

MITJANA DE LA QUARTA SETMANA: 

 

 
MITJANA SETMANA Energia  Proteïna (g) Lípids (g) HC (g) 
 768,284 36,448 29,284 89,084 
 Kcal 145,79 263,56 356,34 
 % 18,98 34,30 46,38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cinquena setmana 

 

Dia Energia (kcal) Proteïna (g) Lípids (g) Hidrats de 

carboni (g) 

DILLUNS 
707,27 23,98 18,93 96,78 

DIMARTS 
777,16 47,07 30,52 77,98 

DIMECRES 
732,17 41,4 27,92 78,84 

DIJOUS 
764,34 22,9 29,72 100,37 

DIVENDRES 
774,80 29,72 41,94 68,60 

 

 

MITJANA DE LA CINQUENA SETMANA: 

 

 
MITJANA SETMANA Energia  Proteïna (g) Lípids (g) HC (g) 
 751,148 33,014 29,806 84,514 
 Kcal 132,06 268,25 338,06 
 % 17,58 35,71 45,01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPLICACIÓ DEL CÀLCUL NUTRICIONAL 

 

La valoració nutricional numèrica del menú s’ha realitzat amb les Taules de Composició 

d’Aliments de la Universitat de Barcelona. S’ha pres com a ració estàndard la que correspon a 

nens i nenes entre 7 i 12 anys, les quals es mostren en la taula següent: 

 

Grup 3 – 6 anys 7 – 12 anys 13 – 16 anys 16 – 18 anys 
Llet i derivats     
Llet (1 got) 150-200 cc 200-250 cc 200-250 cc 200-250 cc 
Formatge (ració) 30-40 g 40-60 g 40-60 g 40-60 g 
Formatge       
(entrepà) 

20-30 g 30-50 g 30-50 g 30-50 g 

Llet (postres) 125-150 g 125-150 g 125-150 g 125-150 g 
Cereals, llegums 
i tubercles 

    

Llegums (plat 
principal) 

50-60 g 60-80 g 80-90 g 90-100 g 

Llegums 
(guarnició) 

20-30 g 30-40 g 40-50 g 50-60 g 

Patates (plat 
principal) 

150 g 200-250 g 250-300 g 250-300g 

Patates 
(guarnició) 

60-90 80-120 g 100-150 g 100-150 g 

Patates (amb 
verdura) 

60-90 g 80-150 g 120-150 g 130-200 g 

Arròs, pasta (plat 
principal) 

50-60 g 60-80 g 80-90 g 100-120 g 

Arròs, pasta 
(sopa) 

20-25 g 25-30 g 30-40 g 40-50 g 

Arròs, pasta 
(guarnició) 

20-25 g 25-30 g 30-40 g 40-50 g 

Pa (entrepà) 40-60 g 60-80 g 80-100 g 100-120 g 
Pa 
(acompanyament) 

20 g 40 g 40 g 60 g 

Verdura      
Plat principal 100-120 g 120-150 g 150-200 g 200-250 g 
Guarnició  60-90 g 80-100 g 100-120 g 100-130 g 
Carn i derivats, 
aus, peix i ous 

 
 

   

Bistec  60-70 g 80-110 g 110-120 g 120-140 g 
Llonzes, costelles 80-90 g 100-130 g 140-150 g 140-160 g 



 

Carn arrebossada 50-60 g 70-100 g 100-110 g 110-130 g 
Carn picada 
(mandonguilles, 
hamburguesa) 

60-70 g 80-110 g 110-120 g 120-140 g 

Carn picada 
(arròs, pasta) 

15-20 g 20-30 g 30-50 g 50-60 g 

Pollastre (guisat, 
rostit) 

130-150 g 200-240 g 220-25 g 250-300 g 

Filet de pollastre 
o gall d’indi 

60-80 g 80-100 g 100-120 g 120-140 g 

Filet de peix 80-100 g 100-120 g 120-150 g 150-180 g 
Ous 1 unitat 1 unitat 1-2 unitats 1-2 unitats 
Embotit 
 

25-30 g 30-40 g 40-50 g 50-60 g 

Fruita      
Fruita fresca 120-150 g 120-150 g 150-200 g 175-225 g 
Fruita en almívar 50-60 g 60-80 g 80-100 g 90-120 g 
 

 

 

Anna Pons i Sala 

Dietista-nutricionista d’IADIN 

CAT000659 


