
 

PROJECTE EDUCATIU BO, SA, SOSTENIBLE I SEGUR 

Eix central de la proposta educativa 

 
Amb el projecte Bo, Sa, Sostenible i 
Segur presentem totes les activitats i 
tallers tant de cuina com de lleure com 
si fossin un joc per als infants. La 
proposta es centra en convertir el 
menjador en un restaurant que pot optar 
al concurs de les estrelles Farinetes, les 
del “Bo, Sa, Sostenible i Segur”. A 
l’Escola Samuntada els infants de 
primària han triat l’eix temàtic mexicà 
com a inspiració pel seu restaurant i els 
d’infantil han triat una pizzeria per fer 
seu l’espai de menjador i decorar-lo 
amb aquests elements.  
 
Així avancem des de la coeducació cap a un menjador: 
 

• més bo (des del punt de vista gastronòmic, de confort i de benestar) 
• més sa (amb uns hàbits d’alimentació i lleure saludables) 
• més sostenible (des del compromís amb l’entorn, amb un impacte social i 

mediambiental positiu). 
• més segur (amb hàbits i mesures establertes per fer un temps de migdia segur) 

 
Panell dels reptes 

Un cop a dins del menjador els alumnes compten amb un altre panell amb els  reptes 

que els guiaran per aconseguir les estrelles del Bo, Sa, Sostenible i Segur. Poden optar 

a reptes comuns i altres que anem triant seguint les temàtiques de més interès.  

Projecte per organitzar un restaurant al menjador del Samuntada 

Estem fent amb tots el 

cursos un projecte que 

consisteix en fer un 

restaurant on els nens i 

nenes trien quin tipus, quin 

menjar i com ho hauríem de 

fer perquè sigui BO, SA i 

SOSTENIBLE. 

Els menuts de P3, P4 i P5 A 

i B, van escollir fer un 

restaurant italià d’estil 

pizzeria.  Juntament amb les 

seves respectives monitores, escullen quin tipus de menjar els hi agradaria fer en aquest 

restaurant (joc simbòlic) i què farien els nens i nenes perquè el menjar sigui Bo, Sa i 

Sostenible.  



 

També estan fent activitats i manualitats com pintar dibuixos de menjar italià, muntar 

polseres i collarets amb macarrons, modelar pizzes amb plastilina  

Els nois i noies de 1r fins a 6è han escollit fer un restaurant mexicà 

Cada classe apunta en un paper quines pautes utilitzarien perquè el restaurant mexicà funcionés 

de la millor manera, partint del projecte educatiu BO, SA i SOSTENIBLE.  

Després fem les opcions més triades de tots els llistats que els nens i nenes han preparat 

prèviament. 

Un cop estigui tot acabat, penjarem les activitats escollides pels mateixos infants en un panell 

que tenim al menjador amb els Eixos del BO, del SA i del SOSTENIBLE. Així quedaran omplerts 

els espais en blanc. 

Una vegada aconseguim les tres estrelles Farinetes del nostre restaurant mexicà, de cadascun 

dels eixos del BO, del SA i del SOSTENIBLE, mirarem de com podem organitzar un tastet de 

menjar mexicà al menjador de l’escola com a festa final.  


