
 

 

 

Instrucció sobre la diversitat alimentària dels menjadors 
escolars als centres educatius gestionats pel Consorci 
d’Educació de Barcelona 

 

El Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de 
menjador als centres docents públics de titularitat del Departament 
d’Ensenyament, estableix a l’article 1 que el servei escolar de menjador a 
l’alumnat és una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització. 

El menjador escolar té una responsabilitat nutricional i educativa. Un pla de 
menús ben dissenyat és un factor molt important per a la salut dels infants i 
adolescents, i ajuda a instaurar bons hàbits alimentaris i a conèixer, respectar i 
estimar la diversitat de costums i creences que es manifesten en els àpats. 

L’estructura i la planificació dels menús de l’escola han de garantir una 
alimentació saludable a través d’una oferta equilibrada, variada, suficient, 
agradable i adaptada a les característiques i necessitats dels infants. 

En els darrers anys els centres educatius de la ciutat han fet un esforç per  
adequar els menús dels menjadors escolars a les realitats diverses del seu 
alumnat per motius culturals i religiosos i per motius de salut. Aquest fet ha 
tingut una rellevància especial a la nostra ciutat, on els centres públics d’infantil, 
primària i secundària obligatòria escolaritzen més alumnat estranger. Fins avui 
cada centre educatiu ha decidit, en el marc del consell escolar del centre, 
l’oferta de menús que presenta a les famílies. Aquesta situació ha generat 
diferències entre centres, tant en el nombre com en la diversitat de menús que 
s’ofereixen. En alguns centres l’elecció dels menús ha generat controvèrsia 
entre els membres de la comunitat educativa. 

Davant la necessitat d’ordenar i oferir criteris als centres en la gestió dels 
menjadors escolars el Consell de Direcció del Consorci d’Educació de 
Barcelona  aprova les Instruccions per la gestió de la diversitat de menús dels 
menjadors escolars: 

1. Objecte: Aquesta instrucció estableix criteris en la gestió de la diversitat 
alimentària dels menjadors escolars dels centres públics depenents del 
Consorci d’Educació de Barcelona. 
 

2. Àmbit d’aplicació: Són tots els centres públics d’educació infantil, 
d’educació primària, educació secundària obligatòria, educació especial 



 

que gestiona el Consorci. És d’aplicació tant als menjadors gestionats 
pels mateixos centres com als gestionats per les AMPA.  
 

3. Diversitat de menús: Les empreses adjudicatàries dels serveis de 
menjador i les cuines pròpies dels centres educatius han de garantir la 
singularitat de menús que demanin les famílies per motius culturals, 
religiosos i les situacions de règim especial per prescripció mèdica. De la 
mateixa manera, han de procurar que el fet de proporcionar un menú 
específic no suposi un encariment del servei  
 

4. Gestió de la diversitat: En el cas que el nombre de diferents menús 
dificulti de manera important la gestió del menjador escolar del centre, 
en el marc del consell escolar, s’han de buscar adaptacions i oferir un 
màxim de quatre menús que donin resposta a les demandes més 
significatives o dels col•lectius amb més representació.  
 

5. Període d’aplicació: Aquesta instrucció s’ha d’aplicar a partir del curs 
escolar 2016-2017. En el cas que hi hagi contractes vigents, s’ha de 
procurar que s’adaptin a la present instrucció. És d’aplicació a tots els 
contractes nous. 
 
 
 

Barcelona, 27 de juny de 2016 

 


