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Aspectes a tenir en compte en les programacions 
de menús escolars 

En les programacions de menús cal tenint en compte tant aspectes nutricionals
(número de grups d’aliments, freqüència d’utilització dels diferents aliments, etc.) 
com sensorials i educatius (textures, temperatures, sabors…), proposant la 
utilització de tècniques culinàries ben variades i apropiades a l’edat  i 
característiques dels comensals. 
Es considera que el menjador escolar hauria de dur a terme les funcions 
següents:

Proporcionar als comensals un menjar de qualitat tant des del punt de 
vista nutricional com des de criteris higiènics, sensorials i educatius. 

Promoure hàbits higiènics, alimentaris i de comportament adequats així 
com promoure també els aspectes socials i de convivència dels àpats. 

Potenciar la varietat i la identitat gastronòmica de la zona. 

CONSIDERACIONS GENERALS: 
 És recomanable facilitar a les famílies programacions amb un mínim de 4 

setmanes (1 mes), que després es poden anar repetint amb petites 
variacions corresponents a l’adaptació dels aliments a la temporada, tipus 
de preparacions (més fredes o calentes en funció de l’època de l’any), 
festivitats, etc.

 Es convenient que la informació sobre la programació de menús que es 
lliura a les famílies (full amb la programació del mes) sigui entenedora i fàcil 
de llegir, i que els dibuixos, imatges i jocs que la poden acompanyar no 
dificultin la comprensió del menú. D’aquesta manera, els pares i mares 
obtindran fàcilment la informació que els ha de permetre complementar 
adequadament la resta d’àpats.

 En relació a l’estructura de la programació, no és convenient repetir 
l’estructura dels menús segons el dia de la setmana, és a dir, oferir els 
dilluns “pasta i peix” , els dimarts “llegums i ou”, etc. 

 També és important que es doni opció a acompanyar els àpats amb pa.
Així mateix, l’aigua ha de ser la beguda principal al llarg del dia, ja que té 
un important paper regulador a l’organisme. És recomanable que estigui 
sempre present en tots els àpats i que sigui fàcilment accessible per als 
nens i nenes. 
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 És recomanable utilitzar sempre l’oli d’oliva, sobretot per amanir, però 
també per cuinar, ja que suporta millor les temperatures altes. En el cas que 
no es puguin fer totes les coccions amb oli d’oliva, es recomana la utilització 
d’oli de gira-sol ”alt oleic”. 

 La utilització de sal en les preparacions ha de ser moderada i segons les 
recomanacions d’institucions com l’Organització Mundial de la Salut, 
aquesta ha de ser iodada.

 Cal reduir la presència d’aliments pre-cuinats (canelons, lasanyes, 
croquetes, crestes de tonyina i altres preparats) en la programació de 
menús, ja que poden suposar una aportació excessiva de greixos poc 
saludables (saturats i/o trans). En cas que s’incloguin, s’hauria de verificar la 
qualitat d’aquests greixos. 

 És important tenir present que la mida de les racions s’ha d’adaptar a l’edat 
i a l’apetència dels infants, per tal que s’adeqüin a les seves necessitats i 
característiques. S’adjunta taula orientativa de gramatges en funció del grup 
d’edat:

3-6 anys 7-12 anys 13-16 anys 16-18 anys 
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
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 250-300 g
Patates (guarnició) 60-90 g 80-120 g 100-150 g 100-150 g
Patates (amb verdures) 60-90 g g 80-150 g 120-150 g 130-200 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
Verdura (guarnició) 60-90 g 80-100 g 100-120 g 100-130 g
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 (hamburgueses, 
mandonguilles,...) 60-70 g 80-110 g 110-120 g 120-140 g

Pollastre (guisat, rostit,...) 130-150 g 200-240 g 220-250 g 250-300 g
Filet de pollastre, gall dindi,... 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
Fruita fresca 120-150 g 120-150 g 150-200 g 175-225 g

 És convenient incloure en la programació propostes gastronòmiques 
relacionades amb aspectes culturals i festius del nostre entorn (castanyes i 
panellets per Tots Sants, escudella, pollastre amb prunes, torrons i tortells 
per Nadal, crema de Sant Josep pel març...) i/o d’altres cultures. 
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CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES: 
Especificació de plats:

PRIMER PLAT: Quan es presenta un plat de verdura o una amanida, és 
convenient especificar el tipus de preparació i d’ingredients de tots els 
plats, variant-ne la presentació. També és recomanable especificar el 
tipus de salses i preparacions de pastes, arrossos, llegums, etc.

SEGON PLAT: És millor especificar el tipus de carn i peix i la seva 
preparació, per exemple, escalopa de vedella, rodó de gall dindi al forn,  
croquetes de pernil, etc., per tal d’evitar que se succeeixi el mateix tipus 
de carn i les mateixes coccions massa sovint.

Les coccions de carn i peix a la planxa resulten, amb freqüència, molt 
eixutes (amb l’excepció de les hamburgueses, broquetes, salsitxes i 
botifarres). Per això, són més adequades les preparacions al forn, els 
guisats, els estofats  i els fregits, tenint cura de no sobrepassar les 
freqüències recomanades. 

És recomanable que el peix es presenti sempre en forma de filet (filet de 
lluç, de llenguado, de rosada, de bacallà, etc.) sobretot en les escoles 
bressol, o en centres on els comensals presenten discapacitats per poder 
separar les espines; també cal utilitzar altres tècniques culinàries a part 
de l’arrebossat (forn, guisat,…).

GUARNICIÓ: És important que els segons plats s’acompanyin d’una 
guarnició, que ha d’estar composta, la majoria de vegades, per 
preparacions de verdura fresca, adaptada a l’edat i característiques dels 
comensals. Així mateix, és aconsellable especificar quins són els 
aliments que formen part de la guarnició (“pastanaga i blat de moro” o 
“enciam i olives”), evitant propostes poc definides com “amanida”, o 
simplement “guarnició”.

POSTRES: És convenient que 4 de les 5 postres de la setmana escolar, 
siguin a base de fruita (preferentment fresca), reservant un dia per a 
postres lactis o postres dolços, donant preferència al iogurt.  

Cal especificar el tipus de postres i la preparació, i a més a més, és 
recomanable que la fruita fresca no sigui sempre en forma de peça, és a 
dir, una pera o una poma, sinó que de tant en tant es faci una preparació 
amb fruita fresca (rodanxes de taronja amb mel, llesques de poma amb 
mel, macedònia) per tal d’evitar la monotonia i anar millorant el grau 
d’acceptació de la fruita.  

 És convenient evitar les combinacions de plats de difícil acceptació  (verdura 
i peix), en un mateix àpat.  



4

 Es recomana adequar les combinacions de primer plat i segon de manera 
que no siguin massa denses ni massa suaus.  

 Cal, en cada àpat, proporcionar alguna verdura o fruita fresca.

 S’ha de procurar que en la programació de menús s’ofereixi cada setmana 
aproximadament en els primers plats: 1 vegada llegum, 1 vegada verdura 
(crua, cuita o en forma de puré), 1 vegada pasta , 1 vegada arròs, 1 vegada 
patates. En els segons plats: 1 vegada peix, 1 vegada ous, i la resta de dies, 
diferents  tipus de carns. És recomanable que tots els menús incloguin 
verdures i hortalisses, ja sigui com a primer plat (ex/ crema de carbassó), 
com a acompanyament del primer plat (ex/ arròs amb verdures) o del segon
(ex/ filet de llom amb pastanaga i porro al forn), o de guarnició (ex/ enciam i 
pastanaga ratllada). (S’adjunta taula 1 de freqüències recomanades).

 Per a més informació, es pot consultar la guia “L’alimentació saludable a 
l’etapa escolar” al següent link:
http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/pdf/guialimentacio.pdf

o visitar la pàgina web www.gencat.cat/salut (pestanya “ciutadans i 
ciutadanes”: alimentació saludable). 
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Taula 1: Freqüència d'aliments i tècniques culinàries recomanades en la 
programació dels menús escolars 

S ‘aconsella que en la programació de menús setmanal (5 dies) de l’àpat de 
dinar, s'ofereixin cada setmana, aproximadament, les següents freqüències de 
consum.

PRIMERS PLATS TÈCNIQUES CULINÀRIES 
Freqüència mínima recomanada 

Arròs                                                                                                      1-2 
Pasta                                                                                                     1-2 
Llegums:                                                                                                1-2  
(Llenties, mongetes, cigrons, pèsols i faves) 
Patata                                                                                                    0-2 
Verdures i hortalisses: 
Cuites                                                                                                    1-2 
Crues                                                                                                     0-1 
(ja que crues  és freqüent que apareguin com a guarnició del segon plat) 

Sopes i cremes                          1-2 
Bullits/forns                                2-3  
Guisats                                      1-2 

SEGONS PLATS 

Peix i mol·luscs (magre, gras, sèpia, calamars)                                    1-2 

Ous (truita, dur, forn)                                                                              1-2 

Carn (aus, vedella,  bou, xai , conill)                                                      2-3 

Forn/bullit                                   1-3 
Fregit/arrebossat                        1-2 
Planxa                                        0-2 
Estofat/guisat i rostit                   1-2 

GUARNICIONS 

Amanida                                                                                                 3-4 
(Enciam, tomàquet, pastanaga, ceba, etc.)                         

Patates                                                                                                   0-2 
(bullides, fregides, al forn)                                                 

Altres                                                                                                      0-2 
(Llegums, pastes, arròs, verdures cuites, bolets, etc.)  

Cru                                             3-4 
Fregit/arrebossat                       1-2 
Bullit                                           0-1 
Escalivat                                    0-1 

POSTRES

Fruita fresca                                                                                            3-4
(Poma, plàtan, taronja, mandarina, cirera, kiwi, etc.).  

Fruita en almívar 
Fruita seca                                                                                              0-1

Lactis (iogurt, flam, formatge)                                                                   1 
Dolços                                                                                  
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Suggeriments culinaris per la temporada  de tardor - hivern 
Primers plats Segons plats 

 Crema de cigrons 
 Crema de pastanaga 
 Crema de porros 
 Crema de carbassó i porro 
 Sopa d’all amb llardons 
 Sopa de peix amb arròs i ou dur 
 Sopa de peix amb rostes o pasta 
 Sopa de pistons amb pilotetes de carn 
 Sopa minestrone (pasta, verdures i 

mongetes vermelles) 
 Pasta amb salsa de tomàquet i sèpia 
 Pasta amb salsa de bolets 
 Macarrons amb tonyina 
 Tortelinis o raviolis amb tomàquet i 

formatge
 Fideuà 
 Canelons de carn o de verdures 
 Pizza de verdures/4 estacions/etc. 
 Arròs amb bolets 
 Arròs amb carxofa i bacallà 
 Paella de peix  
 Paella de verdures 
 Paella mixta (carn i peix) 
 Llenties estofades amb verdures 
 Mongetes seques amb salsa de tomàquet 
 Pastís de puré de patates gratinat 
 Patates farcides i gratinades 
 Llesques de patata, ceba i tomàquet al 

forn
 Estofat de patates i pèsols amb vedella 
 Estofat de patates i sípia 
 Trinxat de col i patata 
 Verdures gratinades 
 Verdures saltades amb all 

 Truita a la francesa amb formatge 
 Truita a la francesa amb tonyina 
 Truita de mongetes blanques, all i julivert 
 Truita de patata, xampinyons o carbassó 
 Ous a la forn amb llescat de patates i 

tomàquet
 Filet de lluç al forn amb verdures 
 Filet de lluç amb salsa de porros 
 Filet de peix espasa amb salsa de 

tomàquet i olives 
 Filet de rosada amb beixamel al forn 
 Filet de rosada amb salsa d’ametlles 
 Broquetes de peix/pollastre/vedella /porc 
 Bunyols de bacallà 
 Croquetes casolanes (verdura, carn, pernil, 

formatge, peix...) 
 Pizza de pernil cuit, de carn picada, de 

tonyina, etc. 
 Escalopa de gall dindi/pollastre/vedella/ 

porc
 Llibrets de llom amb pernil cuit i formatge 
 Filet de vedella amb salsa de ceba 
 Filet de vedella o pit de pollastre a les fines 

herbes 
 Mandonguilles de vedella amb salsa de 

formatge
 Mandonguilles de vedella i sípia guisades 

amb patates 
 Pit de pollastre guisat amb carxofa 
 Pollastre a l’allet 
 Pollastre amb prunes i pinyons 
 Pollastre amb salsa pepitoria (mantega o 

crema de llet i ametlles i avellanes). 
 Rodó de gall dindi  o pollastre amb prunes 
 Vedella estofada amb bolets 
 Carn d’olla (pollastre, pilota, cigrons, col) 
 Llom guisat amb verdures 
 Botifarra amb mongetes blanques 

Postres

Bol de iogurt amb fruita fresca 
Bol de mandarina i kiwi 
Formatge tendre amb nous i mel 
Iogurt natural o de gustos 
Llesques de pera amb rajolí de xocolata 
i/o caramel 
Llesques de pera/poma amb rajolí de mel 
Macedònia de fruites del temps 
Plàtan laminat amb xocolata desfeta 
Quallada amb mel o melmelada 
Rodanxes de taronja amb mel o sucre 

Ocasionalment: 
 Codonyat 
 Compota de pera amb xocolata desfeta 
 Compota de poma amb iogurt o nata 

muntada
 Flam de xocolata o coco 
 Gelat 
 Pastís o coca de poma, de fruita seca,… 
 Petit suis 
 Pomes al forn amb barret de nata 
 Postres de músic (fruites seques i 

dessecades) 
 Púding amb fruita seca 
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Torreta de formatge fresc i làmines de 
fruites  



8

Suggeriments culinaris per la temporada  de primavera – estiu 
Primers plats Segons plats 

Amanides d’arròs 
Amanides de llegum 
Amanides de pasta 
Amanides de patata 
Gaspatxo
Crema freda de carbassó 
Sopa freda de tomàquet 
Crema freda de pèsols 
Crema freda de porro i patata 
Crema freda de cigrons 
Espirals amb tomàquet fresc i olives 
negres
Tallarines al pesto (oli, alfàbrega, pinyons 
i formatge) 
Fideuà
Canelons  de verdures amb salsa de 
tomàquet
Tortelinis o raviolis amb tomàquet i 
formatge
Llesques de patata, tomàquet, i ceba al 
forn
Paella de peix  
Paella de verdures 
Paella mixta (carn i peix) 
Pastís fred de puré de patates 
Pizza de verdures 
Verdures saltades amb all i pernil 
Verdures gratinades 

 Truita a la francesa amb formatge 
 Truita a la francesa amb tonyina 
 Truita de mongetes blanques, all i julivert 
 Truita de patata, xampinyons o carbassó 
 Flam de xampinyons 
 Hamburgueses de cigrons 
 Bunyols de bacallà 
 Croquetes casolanes (verdura i formatge, 

carn, pernil, formatge, peix...) 
 Filet de lluç al forn amb verdures 
 Filet de peix espasa amb salsa de 

tomàquet i olives 
 Mandonguilles de lluç 
 Canelons de carn o de peix amb salsa de 

tomàquet
 Pizza de pernil cuit, de carn picada, de 

tonyina, etc. 
 Broquetes de peix/vedella/pollastre/porc  
 Escalopa de vedella 
 Escalopa de gall dindi 
 Llibrets de llom amb pernil cuit i formatge 
 Filet de gall dindi a la vinagreta 
 Filet de vedella amb salsa de ceba 
 Filet de vedella o pit de pollastre a les fines 

herbes 
 Cuixetes de pollastre amb llimona al forn 
 Pollastre amb pinya 
 Pollastre amb samfaina 
 Rodó de carn picada al forn 
 Pastís de patata amb pernil cuit i formatge 
 Carn magre de porc al forn 
 Rodó de gall dindi o pollastre al forn 

Postres

 Bol de iogurt amb fruita fresca 
 Gelatina amb fruites del temps 
 Iogurt natural o de sabors 
 Llesques de pera/poma amb rajolí de mel, 

xocolata o caramel 
 Macedònia de fruites del temps 

(maduixes, meló, síndria, préssec...) 
 Quallada amb mel o melmelada 

Ocasionalment: 

 Compota de pera 
 Compota de poma amb iogurt o nata 

muntada
 Flam de xocolata o coco 
 Gelat 
 Maduixes amb gelat o nata 
 Petit suís 
 Pomes al forn amb barret de nata 


