
1ª convocatòria concurs 
d’escoles #jonollenço

Repte per la prevenció del malbaratament 
alimentari als menjadors escolars

SESSIÓ INFORMATIVA

1

amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya:



Presentem-nos!!!

Qui som??? 
De quina escola 

/empresa/entitat 
venim?

Per què 
us 

interessa 
aquest 

projecte? 



Context català:

A l’any 2020 es va aprovar la LLEI 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el 

malbaratament alimentaris que explicita una sèrie d'obligacions legals per reduir el MA en les 

empreses alimentàries, inclosos els menjadors escolars.

http://cido.diba.cat/legislacio/9926941/llei-32020-de-l11-de-marc-de-prevencio-de-les-perdues-i-el-malbaratament-alimentaris-departament-de-la-presidencia


• Disposar d'un Pla de Prevenció del Malbaratament Alimentari i aplicar-lo, en els 
termes que s'estableixin per reglament (excepte les microempreses)

• Reduir, mesurar i informar anualment sobre la quantificació del MA, en els termes 
que s'estableixin per reglament (excepte les microempreses).

• Comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució gratuïta 
(excepte les microempreses).

• Adoptar les mesures pertinents per aplicar la jerarquia de prioritats al MA.

• Promoure el consum de productes de temporada i de proximitat.

• Utilitzar envasos, per al trasllat dels aliments no consumits, que siguin aptes per a l’ús 
alimentari, reutilitzables, compostables o fàcilment reciclables

• Establir programes d'educació en la reducció del MA (en col·laboració entre les 
empreses o entitats gestores de serveis d'àpats o menjadors escolars i els centres 
educatius)

Principals obligacions per als menjadors escolars (Articles 5 i 6):



Objectiu de l’estudi:

REDUIR EL MALBARATAMENT ALIMENTARI ALS MENJADORS 
ESCOLARS DE CATALUNYA

Acompanyar i assessorar a alguns centres educatius a 
complir amb la futura normativa



1ª convocatòria concurs d’escoles #jonollenço és un projecte que 
treballa per:

1. Convertir al professorat i equips de monitoratge en un agent actiu en l’impuls de projectes 
reducció i prevenció del malbaratament alimentari.

2. Fer-los un agent multiplicador de l’impacte i fer que els projectes de sensibilització impulsats es 
tradueixin en una reducció real del malbaratament alimentari (MA) a l’escola i en concret al 
menjador escolar.

3. Prevenir i reduir el malbaratament alimentari produït als menjadors escolars.

Ho fa a partir de:

1. Formació d’un equip de 10 centres educatius de Catalunya amb servei de menjador
2. Procés de formació, quantificació, co-disseny d’intervencions i avaluació del seu impacte en la 

reducció del malbaratament alimentari als menjadors escolars



Accions del projecte

Grup: 10 
escoles

Difusió i comunicació,
Captació de 10 centres educatius,

Signatura de convenis de 
col·laboració

Formació 1
2 hores

Coneixement teòric del 
malbaratament alimentari (MA)

Formació 2
2 hores

Ús d’eines per quantificar el 
MA 

Eines educatives i de 
sensibilització.

Quantificació 1
10 dies

+
Anàlisis de dades i retorn

Sessió conjunta    
(1,5 hores)

Generació 
d’idees

Implementació
3/4 mesos

Quantificació 2
10 dies

Premi 
#jonollenço

Fase 1 
(2022)

Formació 3
2 hores

Sessió individual    
(1,5 hores)

Definició 
acció

Sessió individual    
(1,5 hores)

Definició 
acció

Quantificació 3
10 dies

+
Assessorament + 

Anàlisis de dades i retorn

+
Assessorament 

Difusió

Fase 8
(2023)

Fase 2 
(2022)

Fase 3 
(2022)

Fase 4 
(2022)

Fase 5
(2022)

Fase 6
(2022)

Fase 7
(2023)
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Acció 1

Acció 2 

Generació de materials de difusió del 
projecte i definició de criteris i 
condicions de participació

Campanya de captació de 10 centres 
educatius
- Formulari d’interès
- Sessions informatives
- Formulari d’inscripció
- Entrevistes

Creació d’un grup de 10 centres educatius de 
Catalunya amb servei de menjador

Fase 1

Calendari: octubre 2021 – gener/febrer 2022

Acció 3 Signatura de convenis de col·laboració
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Formació 
3 sessions de

2 hores

Formació al professorat i al personal de 
menjador dels 10 centres sobre: 

• Coneixement teòric del malbaratament 
alimentari (MA)

• Ús d’eines per quantificar el MA 

• Eines educatives i de sensibilització.

Fase 2
Formació a la comunitat educativa dels centres 
participants

Calendari: Febrer/Març 2022 

(horari a convenir amb els centres educatius participants segons 
disponibilitat i situació sanitària)



Quantificació 
del MA

10 dies

• Es facilitarà un protocol estàndard de 
quantificació del MA

• Cada centre recollirà dades durant dues 
setmanes i les reportarà a Espigoladors

• La Fundació Espigoladors analitzarà les 
dades i en farà un retorn en un format 
que faciliti la seva comunicació. 

• També es proporcionarà assessorament i 
suport en la comunicació si s’escau.

Fase 3
Diagnosi del MA generat al centre (quantitativa i qualitativa)

Calendari: Març a maig (2022)



Sessió conjunta de generació d’idees 
de prevenció i sensibilització del 
malbaratament entre els 10 centres

Fase 4
Co-creació del projecte de prevenció

Sessió 
conjunta
(1,5 hores)

Sessions 
individuals 2 

(1,5 hores/ 
sessió)

Sessions individuals amb cada centre per 
definir (a partir de cada realitat 
concreta): 

• un projecte de prevenció del MA a 
partir d’accions de sensibilització i 
d’incidència al menjador i a l’escola

Calendari: Maig i juny (2022)



• fer cartells informatius al menjador

• crear un Servei Comunitari per als alumnes d’ESO en la que el 
servei sigui fer activitats de sensibilització per als més petits 

• un altre centre pot optar per implicar directament a les famílies

• un altre per un projecte de comunicació sobre els impacte del 
MA

Fase 4
Co-creació del projecte de prevenció

Exemples d’accions:

Calendari: Maig i juny (2022)



• S’implementaran les accions a cada centre. 

• Reunions mensuals de seguiment i avaluació al 
mes amb l’equip d’Espigoladors. 

• Contacte periòdic.

Fase 5
Implementació dels projectes de prevenció

Accions 
de 

prevenció

Calendari: Setembre a desembre (2022)
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Avaluació quantitativa i qualitativa

Fase 6

• Seguint el protocol de quantificació, cada 
centre tornarà a quantificar el MA generat

• Durant dues setmanes al principi de curs, 
i dues setmanes més al final de la 
implementació del projecte de prevenció

Quantificació 
del MA

Anàlisi dels 
resultats

• Reportar les dades a Espigoladors

• Espigoladors analitzaran els resultats 
obtinguts per centre. 

• Es farà un retorn a les escoles amb suport 
per la seva comprensió i replicabilitat.

Calendari: Setembre a desembre (2022)
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Celebració del 1r premi de prevenció del MA a les escoles 
#jonollenço

Fase 7

• Premi per reconèixer les iniciatives de 
prevenció del MA a tots els centres de 
Catalunya. 

Premi 
#jonollenço

Presentació 
resultats 
projecte

• Presentació de les accions realitzades 
per les escoles participants del repte

Calendari: Gener a març (2023)
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Difusió del premi i de les participants

Fase 8

• Creació d’un espai web per compartir els 
resultats obtinguts, els recursos i les 
activitats de prevenció del MA 
implementades

Difusió

Calendari: Gener a març (2023)
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Escriu-nos un correu  a: zerowaste@espigoladors.com el més aviat possible!
Indicant:
- Nom, telèfon i correu de la persona de contacte
- Nom del centre educatiu que vol participar
- Municipi

I ens posarem en contacte amb vosaltres i us indicarem els següents passos per la inscripció i 
selecció!

1. Formulari d’inscripció
2. Entrevistes
3. Valoració de les escoles i selecció de les participants

Important!!!! La idea és tancar el grup dels 10 centres que participaran el dilluns 14 de febrer, i ho 
anirem fent a mesura que anem omplint el grup de 10 centres segons representació del territori 
(tenir escoles de les 4 províncies)... Així que afanyeu-vos a contactar-nos per participar com a 
tard la 1a setmana de febrer!

T’interessa el projecte?

mailto:zerowaste@espigoladors.com
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Procés de selecció
Criteris filtre:
• Representació del territori 

català (províncies)
• Ordre d’aplicació

I si tenim més de 10 centres 
interessats en participar es farà una 
selecció segons:

Tipus d'escola 45
Urbana/rural

Escola rural (o petita) 10
Escola urbana (gran) 5

Titularitat
Escola pública 10

Escola concertada 5
Escola privada 0

Tipus de càtering/cuina
El centre té cuina pròpia 10

El centre treballa amb cuina central - linia calenta 5
El centre treballa amb cuina central - linia freda 0

El centre no te cuina ni catering, funcionen amb carmanyoles 0
Compromís amb la sostenibilitat/malbaratament aliementari 40
L'escola ha treballat el tema del malbaratament alimentari 15
L'escola treballa d'alguna manera la sostenibilitat 15
L'escola té un servei de càternig amb valors de 
proximitat/sostenibilitat/ etc. 10
Involucració/compromís amb l'esdudi 15
La direcció hi està implicada/motivada 5
El professorat/equip educatiu hi està implicat, participarà al 
projecte 5
Depèn només del servei del migdia (o càtering) 5
PUNTUACIÓ TOTAL 100
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1. Quin nivell d’implicació requerirà participar al projecte? 

• Quin perfil de persones? →monitores menjador i equip educatiu (professores…algunes)

• Quantes hores de formació estem parlant? → 6 hores (3 sessions de 2 hores)

• Quantes hores de sessions de co-creació? → 6 hores (1 sessió comuna entre els diferents 
centres escolars de pluja d’idees de prevenció del malbaratament; i 2 sessions individuals de 
co-creació de les estratègies de prevenció amb casa centre). Cada sessió serà de 2 hores, 
tenint en compte que el temps útil i productiu acaba essent de 1,5 hores. La durada i 
calenderització de les sessions individuals es podrà convenir amb cada centre.

• Les formacions seran online o presencials? → online

Preguntes freqüents:
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• En quins horaris es faran les sessions de formació/co-creació? 

→ a convenir, el que faciliti una major participació (sobretot per part de l’equip de      
monitoratge?)

• Quin tipus de formació rebran?

• Sessió 1 → Coneixement teòric bàsic i genèric del malbaratament alimentari (MA) i 
contextualització de les escoles, i concretament, els menjadors escolars.

• Sessió 2 → Recursos de quantificació del malbaratament alimentari a les escoles i 
menjadors escolars, i opcions d’implementació.

• Sessió 3 → Proporcionarem eines educatives i de sensibilització per treballar la 
problemàtica del malbaratament alimentari, tant a les aules com a l’espai del migdia. 

Preguntes freqüents:
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2. Durada del projecte? 

→ aproximadament 1 any (des de Febrer 2022 fins Març 2023). 

Heu de tenir en compte que la quantificació no s’ha de fer de forma diària durant aquests 
mesos, sinó que es proposa fer: 1 quantificació de 10 dies en el 3r trimestre escolar del 
curs 21-22 i 2 quantificacions de 10 dies cadascuna durant el 1r trimestre del curs 22-
23. 
Els períodes de quantificacions seran aquells “més intensos”. Entre aquests períodes hi 
haurà activitats que requeriran de menys intensitat i involucració de l’equip dels centres 
educatius: les formacions a professorat i monitoratge, l’acompanyament en el disseny de 
les intervencions, i la participació al premi #jonollenço.

Preguntes freqüents:
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3. Visites del personal “expertes” d’Espigoladors →

es farà un mínim d’una visita per centre educatiu durant el projecte, en el període de 
quantificació (a poder ser la primera) per assegurar que s’implementa de forma correcta.

Si el temps i el pressupost ho permet intentarem fer més visites durant l’inici del període 
d’implementació de les accions de prevenció del malbatarament

Preguntes freqüents:
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4. Obligatorietat de quantificació del malbaratament alimentari als menjadors escolars 

→ la Llei 3/20201, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentaris fa obligatòria la quantificació del malbaratament alimentari generat als 
menjadors escolars. Actualment s’està treballant el reglament amb el que es desplegarà 
aquesta llei, però en els propers anys s’aplicarà.                                                                           

Des d’Espigoladors creiem que participar en aquest projecte permetrà preparar als 
centres educatius per quantificar el malbaratament als seus menjadors i avançar-se al 
l’obligatorietat de la llei. Així com ser agents de canvi per prevenir el malbaratament 
quantificat als mateixos menjadors.

Preguntes freqüents:

1. Per més informació sobre la llei: http://cido.diba.cat/legislacio/9926941/llei-32020-de-l11-de-marc-de-prevencio-de-les-perdues-i-el-malbaratament-alimentaris-
departament-de-la-presidencia



Sigues part 
de la solució!

espigoladors.catCONTACTE
Berta Vidal
933702491
zerowaste@espigoladors.com

@espigoladors
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Adreçar-vos a:


