
 

PESA I PENSA 

Reducció del malbaratament d’aliments 

 
Pesa i Pensa és un projecte educatiu que pretén 
sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari als 
menjadors escolars per recuperar el valor dels 
aliments i canviar la mirada dels infants perquè 
esdevinguin els consumidors responsables del 
futur. El projecte, desenvolupat fa 10 anys per 
Campos Estela i finalista al Premi de la Setmana 
Europea de Residus, es duu a terme durant el 
temps del migdia sota la coordinació de l’equip de 
monitors de menjador  
 
Cada dia els nens i nenes, des d’infantil fins a 

primària separen el menjar eb la fracció d’orgànic: 

allò que es podrien haver menjat i s’ha quedat al 

plat (orgànic menjable), allò que no es pot menjar 

com un os de pollastre o una pela de plàtan 

(orgànic immenjable), així com els envasos i l’aigua 

que s’ha quedat al got. Des de 1er fins a 6è els nens 

i nenes fan el pesatge de les fraccions de forma 

rotativa per grups petits. Finalment els alumnes 

entre 3er i 6è s’encarreguen d’introduir les dades. 

D’aquesta manera podem veure la progressió que 

cada dia llencem menys menjar ja que són més 

conscients de tot el menjar que es pot arribar a 

desaprofitar i contribuïm a la reducció del 

malbaratament poc a poc.  

 
Quins són els passos del Pesa i Pensa?  
 

Per tant, el mètode Pesa i Pensa és concreta en 6 
passos que desenvolupen els infants amb coordinació de 
l’equip monitors/es del menjador escolar:  
1) Separar en tres recipients (orgànic immenjable, 
orgànic menjable, aigua).  
2) Pesar diàriament, de manera sistemàtica i exacta.  
3) Registrar dades a través d’una App web: àpats servits, 
nombre d’usuaris/es al menjador, residus generats, àpats 
reaprofitats.  
4) Pensar: analitzar dades en relació amb residu generat.  
5) Proposar: fixar els objectius a assolir amb els infants i 
els equips de monitors/cuina, preguntar-nos, què podríem 
haver fet per reduir el malbaratament?  
6) Donar valor als aliments a través d’activitats 
educatives 

 
 
 



 
OBJECTIUS 
 
- Sensibilització de generacions futures per adquirir 

uns bons hàbits de consum d’aliments.  

 

- Reducció del malbaratament d’aliments al 

menjador escolar i en l’àmbit dels centres educatius. 

 

- Aprofitament alimentari dels menús en bones 

condicions de seguretat alimentària a través 

d’iniciatives amb entitats socials i administracions. 

- Millora de competències d’alumnes usuaris/es del 

menjador: 

 

• Competència matemàtica: lectura de 
balança, operacions de càlcul. 
 

• Competència lingüística: debat sobre dades 
recollides. 

 

 

• Competència digital: registre de dades a 
web app del projecte. 
 

• Competència del coneixement: reflexions 
sobre petjada ecològica, procedència dels 
aliments, recursos per produir-los, 
transportar-los i cuinar-los. 

 

• Competència d’autonomia: fixem objectius 
de millora per part dels mateixos infants. 
 

• Competència social: trasllat dels 
aprenentatges a família i entorn. 


