La nostra missió durant el temps de menjador és promoure
entre els nens i nenes, la importància d’una alimentació
equilibrada i variada, on s’incloguin tots els grups d’aliments.
Per això hem desenvolupat el projecte REAL FISH, amb
l’objectiu d’augmentar l’acceptació del peix entre els petits
comensals.
Com ho farem? A través de noves receptes de peix, fent servir
la millor tècnica culinària per a cada espècie, respectant el
producte i vetllant per un peix el menys processat possible. El
Xef Sergio Fernández ens ajuda a crear aquestes receptes per
oferir peixos saborosos i desitjables. Una vegada al mes,
inclourem un plat de REAL FISH al menjador escolar.

SERUNION EDUCA
Serunion Educa és la divisió especialitzada en
restauració infantil del Grup Serunion, amb una
experiència de més de 30 anys dedicats al sector. Amb la
il·lusió de veure menjar cada dia a més nens i nenes,
seguim tenint l’ambició de treballar diàriament per ser
cada vegada millors.
Per a Serunion Educa, alimentació i educació van de la
mà. Sota un enfoc lúdic, treballem per fer que el temps
del menjador sigui un espai educatiu on fomentar hàbits
de vida i d’alimentació saludables i convertir-los en
actituds de futur.

EL NOSTRE PROJECTE
EDUCATIU

UNA CUINA COM LA DE
CASA

El nostre objectiu, que el menjador sigui un espai on els
petits creixen, s'alimenten, aprenen i gaudeixen, garantint la
seva correcta alimentació i aconseguir uns hàbits de vida
saludable.

L'elaboració dels nostres
menús

Els nostres eixos:
Educació per a la salut: promoció d’una alimentació variada i
equilibrada, hàbits d’higiene i la pràctica d’activitat física..
Educació per a la convivència: responsabilitat, cooperació,
igualtat i respecte mutu.
Educació per a la sostenibilitat: respecte al medi ambient,
reciclatge i aprofitament dels recursos.

Protocols contra la Covid
El nostre menjador és un
espai segur
Hem instaurat un protocol per a
complir amb les noves normatives de
seguretat i salut.
Hem desenvolupat un protocol d'actuació únic que
ha rebut la certificació AENOR i tot el nostre personal
n'ha rebut formació específica.
Apliquem totes les mesures per poder mantenir el
distanciament de seguretat i evitar el contacte.

Els nostres menús estan elaborats per nutricionistes i
compleixen protocols de seguretat alimentària
rigorosos.

primera empresa del sector amb la
certificació AENOR en seguretat i
higiene amb els protocols COVID-19.

Activitats, projecte
educatiu i escolta activa
Projecte educatiu flexible GUST-A-TECA. La GUST-A-TECA és la nostra
col·lecció d’experiències educatives a mida, formada per activitats,
tallers i jornades al voltant dels eixos de Salut, Sostenibilitat i
Convivència. Duem a terme un projecte educatiu en consonància
amb els principis, valors i interessos del centre, tenint en compte
l’entorn (instal·lacions i espais), els temps i els recursos disponibles.
Activitat “El menjar no es llença”. Promovem la reducció del
malbaratament alimentari i la sensibilització amb la cura del medi
ambient, a través d’activitats en les que els nens i nenes són
protagonistes.
Jocs de pati que fomenten la vida activa, la integració i el joc en
equip.
Escolta activa: a Serunion valorem molt les opinions de tota la
comunitat educativa per a obtenir informació continua del servei de
menjador i millorar el nostre servei.
Fem:
Pare/mare comensal: les famílies poden sol·licitar i menjar a l’escola
per comprovar la qualitat dels aliments i conèixer el nostre equip.
Enquestes de valoració de les famílies, a través de 3 canals: App
Educa, enquesta electrònica anual i enquesta vinculada a la prova
gratuïta del menú escolar a Pare/mare comensal.
Enquestes de valoració de les famílies, per 3 canals: APP Educa,
enquesta electrònica anual i enquesta vinculada a la prova
gratuïta del menú escolar en Papà/Mamà Comensal.

Alimentació de qualitat, sana i segura. Fem servir les millors
matèries primeres, primeres marques i proveïdors de
proximitat per a garantir la qualitat dels nostres menús.
Seguim totes les normatives de seguretat alimentària i
controls requerits. Tenim la certificació ISO 9001
Utilizamos recetas de siempre, tradicionales, y con sabores de
la región, platos que los pequeños conocen y disfrutan
comiendo.
Buscamos realizar elaboraciones sanas y apetitosas. Siguiendo
la estrategia NAOS, nuestros dietistas confeccionan los menús
escolares.
Pensando en la temporalidad de los productos, modificamos
los platos según la estación del año.
A la nostra cuina tenim les receptes de sempre i amb sabors
de la regió. Potenciem la incorporació als nostres menús:
• Fruites i verdures de temporada
•Productes ecològics
•Productes de proximitat
•Pa integral
•Productes amb Denominació d’Origen de qualitat
•Oli d’oliva verge extra a les nostres amanides
•Postres casolans (no processats) amb receptes tradicionals
•Jornades gastronòmiques internacionals, nacionals i
temàtiques per a alumnes de Primària
•Jornades gastronòmiques internacionals especials per a
alumnes d’ESO

