
COM S'HAN DE PLANIFICAR ELS MENÚS DE MENJADORS ESCOLARS?  
  
Segons les diferents societats científiques, una dieta saludable és una dieta variada i 
equilibrada, que conté aliments dels distints grups, incloent-los amb una freqüència adequada i 
suficient, on es contempla la grandària de ració necessària per a cobrir les recomanacions 
segons població i/o individu. Així doncs, per a planificar un menú complet saludable haurem 
d'estructurar-lo de la manera següent: primer plat, segon plat amb guarnició, postres, pa i 
aigua. D'aquesta manera oferirem la possibilitat d'una ingesta variada i equilibrada, amb la 
inclusió d'aliments representatius dels grups bàsics de l'alimentació. 
 
 

GRUPS D´ALIMENTS A INCLOURE ALS MENÚS ESCOLARS 
 

farinacis i llegums (pasta, arròs, creïlles, llegums)        Com a primer plat o com a guarnició 

Aliments proteics (carn, peix, ous)                          Com a segon plat 

Verdures i hortalisses                                          Com a primer plat o com a guarnició 

Fruites i/o lactis                                       Com a postres 

Cereals (pa)                                                          Com acompanyament 

Aigua                                                                    Com a beguda 

 
 
 

 
La Piràmide dels Aliments és un gràfic que indica, de manera simple, els aliments que hem 

d'incloure en la nostra alimentació i en quines quantitats per a tindre una dieta sana i equilibrada  



QUÈ CAL TINDRE EN COMPTE AL PLANIFICAR UN MENÚ ESCOLAR? 

 
 

� Realitzar un menú variat que incloga almenys 3 grups d'aliments. Si es tria un primer 
plat del grup dels Farinacis, el segon plat, serà Proteic, acompanyat de Verdures i 
Hortalisses, o viceversa. 
 

� Els postres habituals serà fruita fresca, alternant el seu consum amb lactis. 
 

� Les racions s'ajustaran tenint en compte el grup d'edat al que va destinat el menú. 
 

� Es limitarà el consum de fregits, arrebossats, guisats grassos, etc. donant prioritat a 
les formes de cuinat a la planxa, al vapor, torrats, bullits, etc. 
 

� Els processos culinaris i de presentació seran variats. 
 

� Els plats han de resultar atractius. 
 

� Explicar clarament la naturalesa dels plats oferts, perquè els pares puguen conèixer el 
tipus d'aliments que els componen (per exemple: macarrons amb tomaca i carn, millor 
que macarrons bolonyesa - pollastre amb amanida d'encisam i tomaca, millor que 
pollastre amb amanida - mandonguilles de vedella amb verdures, millor que 
mandonguilles jardinera. 
 
 
    A més, s'ha de tindre en compte que:  
 

• Les fruites fresques senceres, que seran els postres habituals, en cap cas seràn 
substituïdes pels sucs de fruites comercials. 
 

•  Els lactis constitueixen un bon complement al menjar dels escolars, a més 
contribueixen a mantenir una bona salut dental, però no es presentaran com a 
substituts freqüents de les fruites. 
 

• S'aconsella la utilització d'olis vegetals monoinsaturats (oli d'oliva) i poliinsaturats (oli 
de gira-sol) , per a la preparació de les diferents receptes.  
 

• La sal no ha de ser d'ús lliure en aquest col·lectiu per a evitar el consum excessiu ja 
que s'ha relacionat amb el desenvolupament d'hipertensió en individus predisposats.    

 
 
 
 
 
 
 
 



CONFECCIÓ DELS MENÚS 
 
          MENÚ DIARI               MENÚ SETMANAL        MENÚ MENSUAL   
 

� MENÚ DIARI: 
• Primer plat: Grup Farinacis o Grup de Verdures/Hortalisses 
• Segon plat: Aliment proteic dels grups de Peixos, Carns u Ous.  
• Guarnició amb el segon plat: complementària amb el primer plat, del grup de 

Verdures i Hortalisses o de Farinacis. Exemple: si es tria un primer plat del grup 
dels Farinacis (pasta, arròs, creïlles, llegums) , el segon plat, que serà Proteic 
(carn, peix, ou), s'haurà d'acompanyar de Verdures i Hortalisses. 

• Postres: Prioritàriament Fruites i com a complement Lactis. 
• Pa per acompanyar. 
• Beguda: l'aigua serà la beguda per excel·lència. 

 
 
 
 

� MENÚ SETMANAL: 
 
GRUP D’ALIMENTS FREQÜÈNCIA SETMANAL   

Verdures i Hortalisses 4-5 rac/set 
Mínim 1 rac. com a plat principal 

Creïlles 1-2 rac/set 
Com a plat principal 1-2 rac/set 
Com a guarnició 0-1 rac/set 

Pasta i arròs 1-3 rac/set 

Llegums 1-2 rac/set 

Carns 1-2 rac/set 

Peix 1-2 rac/set 

Ous 1 rac/set 

Lactis i derivats inclòs iogurt 2-5 rac/set 

Postres lactis (natilles, gelats, batut comercial...) 0-1 rac/set 

Fruita natural 4-5 rac/set 

Fruita en conserva 0-1 rac/set 

Cereals (pa) 5 rac/set 

Fregits i arrebossats 0-2 rac/set 

Precuinats (Empanadilles, mandonguilles, pizza, palets...) - 

Altres precuinats (suma total precuinat carn, peix i 
altres tipus: mandonguilla o empanadilla) 

0-1 rac/set 

Dolços - 



Exemple d’un menú equilibrat setmanal: 
 
DIA MENU 

Dilluns 1º Crema de carabasseta 
2º Rodanxa de lluç en salsa (ceba, all, julivert) i creïlla torrada amb ceba 
Fruita natural 
Pa i aigua 

Dimarts 1º Llentilles guisades amb pernil 
2º Truita francesa i tomaca a rodanxes  
Iogurt 
Pa i aigua 

Dimecres 1º Bullit valencià (creïlla, carlota, bajoquetes i ceba) 
2º Pollastre rostit amb poma 
Fruita natural 
Pa i aigua 

Dijous 1º Amanida (encisam, tomaca, carlota ratllada, remolatxa i brots de soja)  
2º Paella valenciana 
Fruita natural 
Pa i aigua 

Divendres 1º Espaguetis amb salsa beixamel 
2ºSalmó a la papillota amb porro, carlota i carabasseta  
Iogurt 
Pa i aigua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� MENÚ MENSUAL: 
 Una vegada planificats els menús de les setmanes lectives del mes corresponent, ha de 
comprovar-se si es compleixen els criteris de consum mensual del menjador escolar. 
S'equilibraran els excessos i/o defectes. 
 
 
GRUP D´ALIMENTS FREQÜÈNCIA MENSUAL 

Verdures i Hortalisses 18-22 rac/mes 
mín. 4 rac. com a plat principal 

Creïlles 4-8 rac/mes 
3-8 rac. com a plat principal 
0-5 rac. com a guarnició 

Pasta i arròs 6-10 rac/mes 

Llegums 6-8 rac/mes 
1-6 rac com a plat principal cada tipus de llegums 

Carns Au, vedella i poc 6-9 rac/mes 
Embotit 0-1 rac/mes 
Precuinats 0-2 rac/mes 
Altres carns i derivats 0-1 rac/mes 

Peix 6-9 rac/ mes 
peix blanc 6-9 rac/mes 
peix blau 6-9 rac/mes 
Precuinats de peix 0-2 rac/mes 
Altres (calamars, marisc...) 0-1 rac/mes 

Ous 3-4 rac/mes 

Lactis i derivats inclòs iogurt 8-22 rac/mes 

Postres lactis (natilles, gelats, batut 
comercial...) 

0-4 rac/mes 

Fruita natural 14-22 rac/mes 

Fruita en conserva 0-4 rac/mes 

Cereals (pa) 20-22 rac/mes 

Fregits i arrebossats 0-8 rac/mes 

Precuinats (Empanadilles, mandonguilles, 
pizza, palets...) 

0-1 rac/mes 

Altres precuinats (suma total precuinat 
carn, peix i altres tipus: mandonguilla o 
empanadilla) 

Màxim 4 rac/mes de les quals: 
màxim 2 rac precuinats carn 
màxim 2 rac precuinats peix 
màxim 1 rac altres precuinats: empanadilles, 
palets... 

Dolços 0-2 rac/mes 

 
 



Exemple d´un menú equilibrat mensual 
 
DILLUNS DIMARTS  DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1º Crema de 
carabasseta 
2º Rodanxa de lluç 
en salsa (ceba, all, 
julivert) i Creïlla 
torrada amb ceba 
Fruita natural 
Pa i aigua 

1º Llentilles 
guisades amb 
pernil 
2º Truita 
francesa i Tomaca 
a rodanxes  
Iogurt 
Pa i aigua 

1º Bullit valencià 
(creïlla, carlota, 
bajoquetes i ceba) 
2º Pollastre rostit 
amb poma 
Fruita natural 
Pa i aigua 

1º Amanida 
(encisam, tomaca, 
carlota ratllada, 
remolatxa i brots 
de soja)  
2º Paella 
valenciana 
Fruita natural 
Pa i aigua 

1º Espaguetis amb 
salsa beixamel 
2º Salmó a la 
papillota amb 
porro, carlota i 
carabasseta  
Iogurt 
Pa i aigua 

1º Minestra de 
verdures 
2º Lluç a la 
milanesa al forn  
amb tomaca 
natural 
Fruita del temps 
Pa i aigua 

1º Amanida amb 
formatge fresc 
2º Arròs a la 
cubana 
Pa i aigua 
Iogurt 

1º Sopa d´olla 
2º Putxero 
complet amb 
cigrons 
Fruita del temps 
Pa i aigua 

1º Crema de porro 
i carlota 
2º Pit de pollastre 
amb creïlles 
estrellades amb 
encisam i tomaca 
Fruita del temps 
Pa i aigua 

1º Fideuà 
2º Llonganissa 
amb favetes 
Iogurt 
Pa i aigua 

1º Arròs caldós 
amb pollastre 
2º Quiché de 
verdures (porros, 
tomaca, 
espàrrecs, 
carabasseta i 
ceba, ou, iogurt 
natural i formatge 
parmesà ratllat) 
Fruita del temps 
Pa i aigua 

1º Guisat de 
creïlles, pèsols i 
verdures amb 
vedella 
2º Formatge fresc 
i pit de titot amb 
rodanxes de 
tomaca  
Iogurt 
Pa i aigua 

1º Espaguetis amb 
tomaca, formatge 
i alfàbega 
2º Llenguado a la 
planxa amb llima 
amb encisam i 
tomaques cherry 
Fruita del temps 
Pa i aigua 

1º Crema de 
verdures i iogurt 
(caldo de 
pollastre, 
carabassa, 
creïlles, pèsols, 
carlotes, porro i 
iogurt ) 
2º Filet de llom 
amb poma i panses 
Fruita del temps 
Pa i aigua 

1º Sopa de 
estrelletes 
2º Sandwich de 
tonyina i alvocat 
(pa de cereals, 
tonyina, alvocat, 
encisam, formatge 
d´untar natural) 
Iogurt 
aigua 

1º Pasta amb 
verdures variades 
(tallarins, 
carabassetes, 
albergínies, 
tomaques, 
alfàbega, sal i oli 
d'oliva) 
2º Torradetes de 
rellom (rellom, 
ceba, tomaca, oli 
d´oliva, formatge 
rallat i pa) 
Fruita natural 
Aigua 

1º Crema de 
brocoli amb 
crostons 
2º Lluç arrebossat 
amb carlota baby 
Iogurt 
Pa i aigua 

1º Arròs amb 
crosta 
2º Amanida de 
tonyina, ou dur i 
pimentó torrat 
Fruita natural 
Pa i aigua 

1ºCreïlles 
gratinades amb 
formatge 
2º Hamburguesa 
de llentilles amb 
encisam i tomaca 
Iogurt 
Pa i aigua 

1º Sopa de fideus  
2º Pollastre al 
forn amb ceba, 
carabasseta i 
creïlla 
Fruita natural 
Pa i aigua 



COM ADAPTAR ELS MENÚS A LES DIFERENTS EDATS? 

 
 És important saber ajustar les grandàries de les racions segons el grup d'edat a què va 
destinat el menú, evitant així un excés d'aportació energètica en aquest col·lectiu. El menjar 
del migdia ha de suposar al voltant del 35% de les necessitats energètiques diàries de 
l'alumne, per la qual cosa, segons els requeriments dels distints grups d'edat, caldrà adaptar 
les grandàries de ració. 
 
 

 
 
 

INGESTES RECOMANADES D'ENERGIA CORRESPONENT AL DIA COMPLET I AL 
MENJAR DEL MIGDIA (35%) PER A XIQUETS I ADOLESCENTS  

 
 

EDAT 
INGESTA ENERGIA/DIA 

(Kcal) 
INGESTA MIGDIA – MENÚ 

ESCOLAR (Kcal) 

Xiquets i xiquetes 
4 i 5  
6 a 9 

 
1700 
2000 

 
600 
700 

Xics 
10 a 12 
13 a 15 

 
2450 
2750 

 
850 
950 

Xiques 
10 a 12 
13 a 15 

 
2300 
2500 

 
800 
900 

 
 
 
 

Distribució de les necessitats energétiques

Desdejuni i esmorzar 
25%

Dinar 35%

Berenar 10%

Sopar 30%



QUANTITATS D'ALIMENTS, SEGONS ES COMPREN (INCLOSES PARTS NO 
COMESTIBLES) , QUE CONSTITUÏXEN UNA RACIÓ  
 

ALIMENTS 
EDAT/ANYS 

1 A 3 4 A 6 7 A 9 10 A 12 

Creïlles, arròs, 
pasta i pa 

60g creïlles 
40g arròs 
40g pasta 

40g pa 

80g creïlles 
50g arròs 
50g pasta 

60g pa 

100g creïlles 
60g arròs 
60g pasta 

60g pa 

150g creïlles 
70g arròs 
70g pasta 

80g pa 

Verdures i 
Hortalisses 

60g 80g 150g 150g 

Fruita 100g 100g 150g 150g 

Lactis 1/8 l ¼ l 
40g de formatge 

curat 
1 porció de 

formatge fresc 

¼ l 
40g de formatge 

curat 
1 porció de 

formatge fresc 

¼ l 
40g de formatge 

curat 
1 porció de 

formatge fresc 

Carn magra 60g 70g 100g 150g 

Peix 100g 120g 150g 200g 

Ous 55 – 70 g 55 – 70 g 55 – 70 g 55 – 70 g 

Llegums 30g 50g 60g 70g 

 
 
 
MENÚS ESPECIALS 

 
 El menjador escolar realitzarà les gestions necessàries perquè, sempre que siga 
possible, s'oferisquen menús adaptats per aquells alumnes que, per problemes de salut, 
intolerància a alguns aliments o altres circumstàncies degudament justificades, requerisquen 
un menú especial. En casos excepcionals, quan el centre escolar no puga responsabilitzar-se 
del menú especial, facilitarà els mitjans (refrigeració i calfament) perquè puga conservar-se i 
consumir-se el menú especial proporcionat per la família  
 
A) MALALTIA CELÍACA O INTOLERÀNCIA AL GLUTEN 
  
 La malaltia celíaca és una intolerància permanent al gluten. El gluten és una proteïna 
que es troba en el blat, ordi, sègol, avena i triticale. L'únic tractament que existeix en 
l'actualitat per a la malaltia celíaca és el seguiment d'una dieta estricta sense gluten durant 
tota la vida. Aquesta dieta no cura la malaltia però la controla, al eliminar les complicacions 
ocasionades pel consum de gluten. 
  
 La ingesta de xicotetes quantitats de gluten no sempre va acompanyada de símptomes 
clínics immediats (dolor abdominal, diarrea, nàusees, vòmits, malestar general) però sí que 
produeix lesió de les vellositats intestinals, que ocasionen efectes molt negatius sobre la salut 



d'aquestes persones (aprimament, malabsorció, retards del creixement, etc.) i afavoreix el 
desenvolupament de malalties tan severes com la diabetis mellitus tipus I o alguns tipus de 
càncer. 
 
 Recomanacions per a una dieta sense gluten: 
 

� S'eliminarà de la dieta qualsevol producte que porte com ingredient blat, avena, ordi, 
sègol, triticale i/o productes derivats: midó, farina, pans, pastes alimentàries, etc. 

�  El celíac pot prendre tot tipus d'aliments que no continguen gluten al seu origen: 
carns, peixos, ous, llet, llegums, tubèrculs, fruites, verdures, hortalisses, greix 
comestibles i sucre.  

� Al adquirir productes elaborats i/o envasats, s´ha de llegir la etiqueta del producte 
que es compra. 

� Com a norma general, han d'eliminar-se de la dieta tots els productes a granel, els 
elaborats artesanalment i en general, tots els que no estiguen etiquetats i no es puga 
comprovar el llistat d'ingredients.  

� Durant la manipulació d'aliments: 
�  

• L'oli que s'utilitze ha de ser net, ja que si en aquest s'han elaborat aliments 
que contenen gluten contaminarà el menjar del celíac.  

• Els utensilis de cuina, planxes, tisores, superfícies han d'estar netes ja que 
si contenen una mínima quantitat de pa ratllat o farina contaminarà amb 
gluten el menjar del celíac.  

• Rentar-se les mans amb cura abans de manipular menjar per a un celíac. 
• El menjar ja preparat sense gluten ha d'identificar-se des d'eixe moment 

fins que arribe a la taula del celíac. No ha d'aïllar-se al xiquet en el 
menjador escolar per temor que ingerisca gluten prenent aliments dels plats 
dels companys. Si els xiquets són molt xicotets han de rebre una atenció 
especial. 

 
 
 B) AL·LÈRGIES ALIMENTÀRIES 
 
  Les al·lèrgies alimentàries són reaccions adverses d'origen immunològic a determinats 
aliments. La dita reacció pot ocórrer per ingestió, contacte o inhalació de l'aliment en qüestió. 
El component de l'aliment és reconegut com un cos estrany i fa que l'organisme produïsca 
substàncies específiques per atacar-lo (immunoglobulines) , que desencadenen una reacció 
al·lèrgica.  
 Les manifestacions de l'al·lèrgia poden ser lleus o greus, per la qual cosa es 
imprescindible que  al centre escolar estiguen al corrent del que significa i implica l'al·lèrgia i 
de com evitar situacions de risc. 
  Els plats que conformen el menú dels xiquets amb alguna al·lèrgia alimentaria hauran 
d'excloure els aliments que provoquen l'al·lèrgia.  
 Els principals productes causants d'al·lèrgies alimentàries en els xiquets són la llet de 
vaca, ous, peix blau i marisc, fruites (plàtan, maduixes, bresquilla, albercoc, meló) , fruits secs 
i alguns additius alimentaris.  
 



 
 Recomanacions: 
 

• Eliminar del menú l'aliment o producte que continga el component que provoca 
al·lèrgia. 

• No utilitzar oli que s'haja utilitzat per a cuinar aliments amb l´al·lergen.  
• Evitar el contacte del menjar del xiquet amb productes o utensilis que continguen 

la substància al·lergènica.  
• Si accidentalment es produeix la ingestió de l'al·lergen, s'ha d'acudir urgentment al 

metge.  
• És important que el personal de cuina llegisca amb atenció les etiquetes dels 

aliments i sàpiga interpretar quines substàncies són sospitoses de provocar 
al·lèrgia. Per exemple, si en la llista d'ingredients d'un producte posa «proteïna 
animal», sense especificar la seua procedència (pot ser làctia o de l'ou) ,se exclourà 
eixe producte si el xiquet és al·lèrgic a la llet o a l'ou.  

• Així mateix, el personal també haurà de conèixer els tipus d'additius, així com les 
seues formes d'ús, composició, denominació i implicació al·lèrgica. 

 
 
 
   CONSIDERACIONS FINALS 
 

• Fomentar el consum d'aliments rics en hidrats de carboni complexos (cereals, creïlles, 
verdures, lleguminoses, etc.) , important font de nutrients i fibra. 
 

• Fer una especial insistència en l'oferta de fruites i verdures, i limitar els aliments amb 
major valor energètic però escàs contingut en altres nutrients, equilibrant d'aquesta 
manera el perfil calòric.  
 

• Les dietes dels escolars han d'ajustar-se a les ingestes adequades d'energia i 
nutrients adaptant-les, en la mesura que siga possible, a les preferències i gustos 
d'aquest grup de població.  
 

• L'objectiu últim és que el xiquet puga dur a terme una alimentació saludable gaudint 
diàriament en l'hora del menjar, oferint-li una sèrie de plats amb bona presentació i 
característiques organolèptiques adequades. 

    
 
       
 
        Marta Martinez Montagud 

                                                                               Especialista en dietètica i nutrició humana 
 

        


