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Aquests conceptes, que són la base dels nostres menús des de
fa molt de temps, no ha de deixar de banda un dels aspectes
principals del menjar: El plaer!
Menjar és un plaer, és felicitat, és energia i per això treballem dia a
dia perquè així ho percebin els nens i les nenes.
I ho fem, principalment, a partir d’elaborar receptes variades per
evitar caure en la monotonia. Mirem també de tenir cura en com
preparar aquells aliments que d’entrada als nens i nenes no els hi
crida tant l’atenció. A les nostres escoles sempre tenen molt bona
acollida els plats de llegums estofats, especialment les llenties, i les
cremes de verdures. Altres vegades només cal recórrer a una cosa
tan simple com donar un toc diferent a la verdura. Per exemple,
afegint un raig d’oli amb allet i encenalls de cansalada virada o
pernil per sobre, aconseguim que aquest plat passi a agradar molt!
També és bo que els plats tinguin noms atractius pels infants.
Com per exemple, la pasta amb salsa d’espinacs que anomenem
“Macarrons a la Marciana” encara que encara no estigui demostrat
que els marcians siguin de color verd :)
Un altre aspecte important és el de poder incrementar de mica en
mica la paleta de sabors. Per això comptem amb “els tastets”, que
són les petites degustacions que oferim, de tant en tant i al marge
del menú, amb la finalitat d’introduir nous aliments i gustos. Com
a exemple podem destacar el xarrup de gaspatxo de síndria o de
salmorejo, l’hummus de llenties, la crema de carxofes o els Xips de
xirivia o de moniato- aquesta darrer, un dels que ha tingut més èxit!
Però el que passa fora de l’escola també és important i per això us
proposem que a casa es parli del menjar. Es pot jugar, per exemple,
a què els nens aprenguin a identificar algun dels ingredients d’un
plat que els hi hagueu preparat. Aquesta activitat els va bé per
afinar el paladar, al mateix temps que s’ incrementa la percepció
lúdica durant l’àpat.
La nostra feina és educar i contribuir al fet que els nens i les
nenes vagin acumulant una memòria dels sabors, i que aquests no
només siguin del gust de donut o pizza, sinó també el d’unes bones
mongetes o un bon peix.

Reportatge
L’aventura de les emocions
L’aventura de les Emocions és el nou programa pedagògic que hem implementat als
nostres menjadors escolars durant aquest curs. A través de contes, jocs, l’expressió
corporal i els treballs manuals- i amb el guiatge de l’equip de monitors/es de menjador
- s’acompanya als infants en el seu desenvolupament emocional. Per facilitar eines
pedagògiques relacionades, l’equip professional de Teno ha realitzat una formació sobre
intel·ligència emocional i organitzada per l’Escola EFA.
Aquest any és ple d’emocions intenses i d’incertesa. Després del confinament,
i amb les noves mesures de seguretat a les escoles, fa que sigui més necessari
fer un incís en el món emocional dels infants i cal que ho treballem a l’espai del
menjador escolar. L’educació emocional afecta el desenvolupament de l’alumnat:
incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves
relacions i facilita millors resultats acadèmics.
De la mà dels/les monitors/es de menjador, els més petits aprendran a descobrir
els seus sentiments i saber gestionar-los correctament, a través de metodologies
actives, vivencials i participatives, enfocades al procés de reflexió, cohesió de
grup, aprenentatge cooperatiu i al protagonisme infantil.
Entre les diverses activitats que
estem implementant a l’espai del
migdia, trobem El monstre de colors,
on els infants posen color a les seves
emocions fent treballs manuals i
dibuixos relacionats, per aprendre a
identificar-les i gestionar-les.
O aprofitar les celebracions com
Halloween per crear personatges com
el Fantasma Menjapors. Una dinàmica
per animar als nens a ser conscients
i expressar les seves pors i jugar a
alliberar-se.
Per aconseguir que un nen creixi, en tota la dimensió de la paraula, no n’hi ha
prou amb l’adquisició de coneixements. Generar un clima emocional positiu al
menjador escolar també influirà de forma decisiva en el seu desenvolupament.

Si l’educació ha de ser un procés d’aprenentatge per a la vida, les
emocions són molt importants i les hem de tenir en compte.

Una dieta sana, si a més és divertida i dóna felicitat, és doblement
sana!!
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“Educar la ment
sense educar el cor,
no és educació en
absolut”. Aristòtil.

Activitats a l’escola
Recull de plats i tastets Teno

E

ns agrada afavorir la descoberta
dels infants del seu propi paladar.
La combinació de diferents aliments,
sabors i textures desconeguts per als
nens i les nenes, i la curiositat que
poden tenir envers aquests, són un fet
important en el seu desenvolupament
i l’aprenentatge sobre una alimentació
saludable i saborosa.

El Tastet és tot un referent en els nostres menjadors
escolars: Un aperitiu- de petit format i sempre
opcional- per tal de permetre’ls provar i enriquir el
ventall gustatiu dels nens i les nenes amb nous
sabors i ingredients.
Trimestralment presentem un nou plat a l’alumnat durant l’espai del menjador.
Aquest curs hem ofert ja l’hummus de remolatxa i cigrons al novembre, barqueta
d’hamburguesa de quinoa i verdures al febrer. Per la primavera, cada equip de
cuina ha fet la seva proposta de tastet i han sortit grans idees que viatjaran pels
nostres menjadors escolars: Barqueta de soja texturitzada, cistella de primavera,
brandada de bacallà, etc.
Als menús escolars incloem plats cuinats de manera divertida i creativa per
engrescar a menuts i grans a menjar de tot, introduint les recomanacions de
la guia de la nutrició que aposten per més freqüència de llegum, hortalisses i
fruita. La crema de pèsols i els macarrons a la marciana amb salsa d’espinacs
sempre triomfen!

Entrevistes
La Belén celebra
20 anys a la cuina de
l’escola Salvador
Espriu de Montgat
1. Explica’ns com és treballar a la cuina del Salvador Espriu.
Quan temps hi portes treballant?
Vaig començar a treballar a un menjador escolar a l’any 97. Al
Salvador Espriu porto treballant des del 2001. M’agrada molt
treballar aquí perquè és l’escola on anava de petita. Van els
meus nebots, la meva filla, els meus veïns. És una escola que
li tinc molt d’afecte i treballar amb nens és molt divertit.
2. Als menjadors Teno, es fan els tastets per introduir nous
aliments. Quina és la teva opinió com a cuinera de menjador
escolar? Creus que tenen èxit entre els infants?
A mi em sembla bé perquè el tastet és una cosa que
es una miqueta per provar, i al qui no li agrada no li
obligues. És una quantitat adequada per als infants, els
que volen el proven i els que no, no cal.
3. Quins plats del menú escolar t’agrada més cuinar?
A mi m’avorreix cuinar sempre les receptes iguals, llavors jo
sempre intento fer la recepta una mica diferent. El peix ara
arrebossat, ara al forn, amb diferents salses per variar.

L’Alex Pina, coordinador
del menjador de Pau
Vila Parets, aposta pels
patis coeducatius
1. Alex, de la teva feina, que és el que més t’agrada?
Per una banda m’agrada el poder interactuar amb els pares
directament. Poder escoltar-los, solucionar-lo els problemes
que poden tenir durant el curs. Per l’altra, el fet de preparar
conjuntament amb l’equip de monitor/es i l’alumnat els
projectes i activitats i fer-los possible tots junts.
2. Quines son les activitats que els nens s’ho passen millor?
Als nens i nenes els hi agrada molt ballar, representar obres
de teatre i en general totes les activitats que siguin creatives
i que després puguin mostrar als seus companys el que han
après o fet.
3. Que creus que valoren més els infants dels monitors i
monitores de menjador del Pau Vila?
Els infants valoren la proximitat amb la relació amb l’equip
de monitoratge, la possibilitat de solucionar els diferents
problemes que poden sorgir durant l’estona de menjador.
Els nens i nenes valoren molt les ganes de fer projectes i
donar idees, i se senten molt propers a tot l’equip.
4. Què opines dels patis coeducatius?
Els patis són un espai de socialització important i cal
fomentar activitats conjuntes entre nens i nenes. Per
exemple tenim “el dia sense pilotes”, un cop per setmana,

4. Quins creus que són els plats que agraden més als nens?
El plat preferit dels nens és la sopa. La veritat és que surt
un bon caldo de tot els ingredients que hi posem i els nanos
repeteixen molt. I les postres, sobre tot si fem flam casolà,
es tornen bojos.
6. El producte de qualitat és la base d’una bona cuina.
Què opines dels productes i proveïdors de proximitat del
menjador del Salvador Espriu?
A mi principalment m’agrada molt la fruita i la verdura,
nosaltres cuinem amb producte fresc i de proximitat.
7. Al primer trimestre, vàreu celebrar el dia internacional
del xef i l’alumnat us van fer un petit homenatge. Teniu una
relació propera amb els infants? Us coneixen?
A l’escola nosaltres tenim molta relació perquè és un poble
molt petit. Gairebé tot el personal que treballa aquí som
de Montgat i tots som veïns o família, o ens coneixem.
Tenim un tracte molt directe. Els nanos ens tenen molta
confiança, són molt macos, molt agraïts i molt afectuosos
amb nosaltres.
8. Des d’un punt de vista positiu, que creus que ha aportat la
pandèmia al menjador escolar?
El més positiu que veig de la pandèmia és que com són
grups reduïts els nanos, estan més “mimats” que mai. Com
són grups molt petits estan molt ben atesos i estan molt
contents d’estar sempre amb les seves monitores i fent jocs.
Això és el més positiu, jo crec.

on intentem que els infants puguin jugar a altres jocs. Ja
siguin dirigits per les monitores o bé lliures, però que no
impliquin ocupar l’espai central del pati.
5. Quin és el repte per l’equip de monitors del Pau Vila
Parets?
Sense Soroll, Somrius, és un projecte propi de TENO per
conscienciar de la importància d’aconseguir un espai de
tranquil·litat al migdia i reduir la contaminació acústica que
hi ha als menjadors. El repte número 1 que tenim al Pau Vila
es aconseguir un so adequat, que els infants parlin en un to
més baix i que hi hagi un ambient més relaxat. Hem posat
taps a les cadires per evitar el soroll al seure i l’equip de
monitoratge treballa diàriament els hàbits d’un espai més
silenciós a l’hora de dinar.
6. En el que portem de curs, quins aspectes destacaries ?
Per començar al Pau Vila Parets estem molt contents/es
-tant monitores i monitors com infants- d’haver recuperat
el projecte Jo em serveixo!, que dóna autonomia als infants
a l’hora de servir-se i d’autoregular–se la quantitat de
menjar i permet a l’equip de monitoratge fer tasques
d’acompanyament més efectives.
En aquest curs els grups de 3r a 6è també han après a
confeccionar àpats saludables amb el programa Fem el menú
i la supervisió de la dietista de Teno. El menú de maig és
obra seva i tota l’escola el tastarà!
A més, gràcies al projecte Respect! els grups de 5è i 6è
participen en una activitat de vídeo i col·loqui sobre
continguts relacionats amb l’assetjament escolar.
I per últim, els infants de p4 a 2n són molt creatius amb els
tallers de treballs manuals, on quasi el 90% del material és
reciclat! Són uns artistes sostenibles!

Respect!
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Respect!

Els beneficis de
potenciar el llegum
i les hortalisses al
menú escolar

Afavorir les bones relacions entre l’alumnat evita
conductes d’assetjament escolar
Respect! és el programa de valors de TENO per a prevenir
el bullying i promoure les relacions basades en el
respecte personal. Una via per a normalitzar i donar
visibilitat a les bones relacions entre els infants, amb
l’objectiu de construir uns circuits de relació basats en
l’estima pels altres i per un mateix.

E

l 2020 l’ Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT) va publicar la nova guia d’alimentació
saludable per l’etapa escolar recomanant l’augment
de la presència de llegums i hortalisses als menús i
reduir-ne la proteïna animal i els productes precuinats.

L

’espai del migdia, sigui al menjador escolar o activitats de lleure, com durant les
hores lectives a l’escola o el temps de les extraescolars, conformen l’univers que
engloba les dimensions física i temporal on arrelen les relacions interpersonals
entre els infants. Sovint, per corregir actituds errònies, es treballen programes
de resolució de conflictes i detecció d’assetjament escolar, que poden ser molt
valuosos en moments i situacions determinades, un cop esgotades altres vies.

Entre els beneficis que proporciona el
llegum destaca que és ric en proteïnes,
fibra i hidrats de carboni, constituint
així un aliment molt complet des del
punt de vista nutricional.

Volem naturalitzar i normalitzar les
bones relacions entre infants, amb
l’objectiu de construir uns circuits
de relació basats en l’estima pels
altres i per un mateix.

I l’hem anomenat RESPECT! Més que un programa és un dels pilars i dels valors,
com ho és el silenci/calma del Sense Soroll, Somrius i l’autonomia de Jo em
serveixo! En aquest sentit volem anar un pas endavant i aprofundir l’educació en
el RESPECTE els uns pels altres. No volem perseguir i donar visibilitat als que no
es comporten amb respecte. Volem naturalitzar i normalitzar les bones relacions
entre infants, amb l’objectiu de construir uns circuits de relació basats en l’estima
pels altres i per un mateix.
Per donar-li visibilitat al segon trimestre hem preparat l’activitat del fil vermell
pels infants de cicle mitjà i superior, que consisteix en verbalitzar les bones
qualitats que trobem els uns en els altres. Per als més petits, hem proposat de
crear una capsa màgica amb pilotes suaus, calidoscopis, varetes màgiques, i
ampolles amb aigua i purpurina que creen un espai de calma per a relacionar-se
amb estima.
Al tercer trimestre celebrarem el dia contra el bullying i el dia internacional del
joc amb activitats vinculades al projecte RESPECT!- decoració del menjador, jocs
coeducatius, manifestos, etc.

Als nostres menjadors escolars ja treballem en aquesta
línia de reduir la proteïna animal dels menús escolars
i potenciar el consum de llegum i hortalisses. Per
exemple un plat de llegum pot constituir un segon plat
molt complet i trenca amb l’esquema clàssic d’oferir
“tall” de segon. Es tracta d’introduir els nous formats
del menú de manera atractiva, perquè a més de ser
saludable, el menjar també és un plaer. Per exemple,
hamburgueses a base de llegums, verdures i formatge,
o quinoa i kale, llegums cuinats de diferents formes
com hummus o mandonguilles de cigrons, o fins i tot
“puntualment, pizza vegetal”.
A més, trimestralment introduïm en el menú escolar
nous aliments i textures en format d’aperitiu i que
rep el nom de Tastet. Volem destacar l’èxit dels
darrers platets com l’hummus de remolatxa i cigrons
i la barqueta d’hamburguesa de quinoa. Un manera
divertida i saborosa d’educar el paladar i d’adquirir
hàbits d’alimentació saludables!.

Compromesos amb l’educació
El nostre projecte educatiu ha estat avalat i acreditat pel
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB i per la
International Commission of Educational Excellence (ICEEX)
certificant la qualitat dels nostres programes pedagògics i
de les activitats que desenvolupem als menjadors.

Compromesos amb la salut

Per fornir les nostres cuines treballem amb productors
de proximitat i amb segells que acreditin la qualitat dels
seus productes.

Compromesos amb la societat
Tenim acords amb entitats i empreses de caràcter social i
compromeses amb els col·lectius més vulnerables com la
Fundació Ecom, Mansol Projectes, el Consorci del Barri de
la Mina. Aliments solidaris, la Marató de TV3 o la Xocolatada
Solidària contra el càncer infantil.

Si voleu estar al dia de tot el que passa als menjadors, seguiu-nos a
les xarxes!
@tenomenjadors

@tenomenjadors

I tota la informació al nostre web www.teno.cat
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d’Estudi Ramon Carreté.

Membres de:

Acreditats per:

Col·laborem amb:

