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Ara, aquí  les escoles per  l’alimentació  sostenible 
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Una exposició que recull la veu  
i el compromís dels infants i adolescents  

en relació amb el sistema alimentari. 

Ara, aquí 
les escoles per 
l’alimentació 

sostenible

Ara, aquí, les escoles  és una exposició que 
mostra els treballs d’infants i adolescents de 
vuitanta centres educatius de Barcelona fent 
una crida per una alimentació més sana,  
més justa i més sostenible.

Darrere de cada cartell hi ha una feina 
de reflexió en equip al voltant de les “9 
dimensions de l’alimentació sostenible”. 

Els joves han fet una conversa sobre el 
que mengem, si ens fa bé, si ve de lluny, 
si ho aprofitem bé, si contamina o si les 
persones que han produït l’aliment han 
estat justament retribuïdes. També han 
entès que canviar la manera de menjar 
pot fer canviar el món. I han entomat el 
repte de sintetitzar gràficament aquesta 
seqüència al voltant d’un lema que  
tingui la força de remoure consciències  
i comprometre’t. 

Per això us convidem a passejar per 
l ’exposició deixant-vos interpel · lar 
per cada grup de nois i noies, grans  
i petites, que han posat la seva creativitat  
al servei d’una idea tan potent com  
per “menjar-se el món”.

L’any 2021 Barcelona ha estat Capital 
Mundial de l ’Alimentació Sostenible  
i ens ha portat multitud de propostes 
i d’ocasions per a revisar l’alimentació  
des d’aquesta triple perspectiva de la  
salut, la justícia  global i el clima. 

Esperem que les veus dels més petits, 
que són les veus dels que viuran en el  
planeta que els deixarem per viure,  
contribueixin a la presa de consciència 
sobre la importància de transformar l’actual 
sistema alimentari.



Qui ha
participat?

2517 alumnes  
 i més de 100 docents

2517 alumnes acompanyats per més de 
100 docents d’Educació Infantil i Primària, 
Educació Secundària, Educació Especial i 
estudis postobligatoris.

Han participat i han organitzat de diverses 
maneres: grup-classe, per nivells, per 
cicles, en petit grup, per comunitats, 
tota l’escola, amb treball cooperatiu  
i democràtic…

Han compartit el procés de reflexió  
i elaboració del missatge i de creació 
artística i plàstica o digital del pòster.

Et
ap

a 
Pr

im
àr

ia

Et
ap

a 
In

fa
nt

il 
(P

3,
 P

4,
 P

5)

Et
ap

a 
ES

O

C
ic

le
sF

or
m

at
iu

s

Ba
tx

ill
er

at

Ed
uc

ac
ió

 E
sp

ec
ia

l

4

80 centres  
educatius

178 pòsters dels 10 districtes 
de la ciutat

Escoles, Instituts, Instituts-Escoles,  Centres 
Concertats i Centres d’Educació Especial

Tots els districtes de la ciutat estan 
representats pels 178 pòsters. 

118 pòsters s’han presentat en format 
material/analògic mitjançant diverses 
tècniques plàstiques, (dibuix, pintura, 
collage, mosaic) i 60 pòsters s’han presentat 
en format digital.

Sarrià-Sant 
Gervasi  

6%

Eixample  
8%

Gràcia  
8%

Horta- 
Guinardó  

7%
Les Corts  
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Nou 
Barris  

4%

Sant 
Andreu  

7%

Sant Martí  
11%

Sants-
Montjuïc 

6%



Bona per les persones, bona 
pels territoris i bona pel planeta

Les 9 dimensions 
de l’alimentació 

sostenible
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“L’alimentació sostenible consisteix a 
alimentar tota la població d’una manera 
que beneficiï les persones, el planeta i els 
territoris. Per a això, cal produir, transformar, 
vendre, comprar i consumir aliments 
creant prosperitat, promovent la justícia 

social, cuidant, conservant i regenerant 
els nostres recursos i ecosistemes, així 
com salvaguardant la capacitat de les 
generacions futures d’alimentar-se també 
de manera sostenible”.

Font: Moragues-Faus, A. (2020) L’Alimentació Sostenible: manual  
per a ciutats. Ajuntament de Barcelona; PEMB; AMB: Barcelona., p. 9



per Gemma Carbó i Juli Palou

L’abecedari de 
l’alimentació 

sostenible
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Si els diem alimentació sostenible, ens 
contesten amb paraules com: aliments, 
benestar, cura, decisió, equilibri, fruita, greixos, 
hàbits, imaginació, justícia, km 0, local, 
llençar, mercats, menjar, necessitat, origen, 
planeta, qualitat, residu, responsabilitat, 
sistema, tria, tothom, ultraprocessats,  
valors, verd i xarxa. 

Totes elles ens convoquen, com a adults, a 
repensar les nostres maneres de viure i les 
eines que els hem de donar. Menjar-se el 
món pot significar alimentar-se. Ens remet 
als sistemes de producció i distribució 
d’aliments que ens hem donat com  

a societat que impliquen, certament, menjar 
allò que produeix la terra. Ens estem menjant 
el món, de manera literal, amb prepotència 
malaltissa, desconsiderada, injusta.

Però volem que elles i ells es puguin menjar 
el món, de manera metafòrica, ben aviat. 
Que l’educació els apoderi i els faciliti 
l’accés al coneixement, a la mirada crítica. 
Un coneixement que cal, urgentment, 
combinar amb la imaginació i la creativitat. 
Les ciències i les arts han de retrobar-se per 
fer possible una formació al llarg de la vida 
que permeti pensar des de la complexitat.
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Viure és alimentar-se. Alimentem el nostre cos, però també 
alimentem el nostre pensament i la nostra capacitat de 
conviure en un món més decent, sense tantes injustícies. 
Alimentar-se també és conviure.

A Aliments

Dimensions

Mengem sa
P5, Escola Barrufet

Alimentació saludable per 
tenir un planeta sostenible
3r ESO, Institut Bernat Metge

A cada estació, el seu color
1r primària, Escola de la Concepció

Al camp i al plat, diversitat
Cicles formatius, Institut Rambla Prim 
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Estem en un món. Molts altres hi han estat abans i n’hi  
ha molts que arribaran més tard. Entre aquest passat  
i aquest futur, tenim l’oportunitat d’aconseguir que estar-hi  
bé no sigui un privilegi, sinó un dret.

B Benestar

Dimensions

Si vols energia per jugar,  
posa’t al dia i menja sa!
3r primària,  Escola Bac de Roda

Ara, aquí alimentació saludable  
a les escoles
4t primària, Escola Sant Martí

Bon menjar, bon humor
6è primària, Escola Marta Mata

Menja millor o et perjudicaràs
3r ESO, Institut Ferran Tallada
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Curar és tractar una malaltia quan ja estem malalts.  
Tenir cura, en canvi, és preveure, és anticipar, vetllar  
pel benestar. Tenir cura és aprendre a parlar per tal  
que la malaltia emmudeixi.

C Cura

L'ALIMENTACIÓ
SOSTENIBLE

CURA LA SALUT

Menja sa, Menja bé
1r primària, Escola Marta Mata

Menja saludable
5è primària, Sant Francesc d’Assís

L’alimentació sostenible cura la salut
3r primària, Escola l’Arc de Sant Martí

Mengem sa
P3, Escola Barrufet

Dimensions
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Nosaltres hem de decidir quina roba volem portar, quins àpats volem 
fer i com volem  relacionar-nos amb els altres, amb el món. Decidir 
és un acte personal, de valentia, on entren en joc la imaginació i la 
creativitat. Si no decidim nosaltres, decideixen per nosaltres.

D Decisió
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FUTUR O
FINAL?
ANEM A COMPRAR AMB SENY 
 SENSE ENVASOS D'UN SOL ÚS. 

PENSEM EN NOSALTRES, EN ELS ALTRES I EN
EL FUTUR DELS NOSTRES FILLS.

Tu decideixes
4t ESO, Sant Ramon Nonat

Futur o final
1r ESO, Els Arcs

Cuidem el planeta
3r primària, Sant Lluís

És l’hora del canvi
Cicles formatius, Institut Rambla Prim

Dimensions
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E Equilibri

I tu cap a on t’inclines?
Educació especial, Sant Genís  
dels Agudells

Ajuda’ns a invertir la balança
2n ESO, Vedruna Àngels Barcelona

Equilibri alimentari
2n ESO, Institut Escola Sicília

Si saps menjar sa,  
saps cuidar el planeta 
3r ESO, FEDAC-Horta

Dimensions

Busquem l’equilibri perquè dins nostre hi ha pensaments 
 i maneres d’actuar que són oposades. És molt probable  
que l’equilibri absolut en la nostra vida no existeixi. Equilibri  
sempre és una tendència, un propòsit, un tendir cap a...
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F  Fruita

Per què menges amb els ulls?
3r ESO, Institut Joan Brossa

Fruita de prop, fruita bona
2n primària, Escola Ferrer i Guàrdia

Esmorzem fruita cada dia
P4, Institut Escola Coves d’en Cimany

Fruites i verdures fresques i de 
proximitat, per una alimentació 
saludable i sostenible 
3r ESO, Institut Bernat Metge

Dimensions

És aconsellable relacionar mites i fruites. Només així 
sabrem si hem de pelar la fruita o si un suc és igual  
a una fruita. Només així sabrem quin efecte tenia menjar  
les pomes daurades del jardí de les Hespèrides.
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G  Greixos

Menys greixos i més vegetals
6è primària, Alfageme

Sostenible
3r ESO, Molina

I si mengem menys sucre?
3r primària, Escola L’Estel

Despertem els sentits 
Educació especial, Les Girafes Blaves

Dimensions

Ens ajuden a saber-nos moure entre el dèficit i l’excés.  
Són els nutrients més energètics i, a la vegada, els saturats  
poden provocar un augment del pes i del colesterol.  
Nosaltres decidim i ajudem a decidir.
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H  Hàbits

21 accions per aconseguir bons hàbits
Educació especial, CEE Josep Pla

Esmorzars saludables i sostenibles
1r ESO, Institut Flos i Calcat

A l’esmorzar, més fruites i verdures, menys 
sucres i greixos, per créixer sanes i fortes 
3r primària, Escola Drassanes

Si el que vols és menjar, fruites i verdures 
 i a començar! 
3r primària, Escola Pere IV

Dimensions

Aristòtil els classifica en bons i dolents. Si són bons 
condueixen a la virtut; si són dolents al vici. Darrere  
dels bons hàbits sempre hi ha coneixement, capacitat  
de pensar i llibertat per saber com hem d’actuar.
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I  Imaginació

Alimenta la teva fam de llop 
2n primària, Escola Bac de Roda

Superaliments per supernens
Cicles formatius, Sopeña Barcelona

Menja saludable
6è primària, Sant Francesc d’Assís

Tots a taula!
Educació especial, Les Girafes Blaves

Dimensions

Imaginar és obrir un nou espai, una visió o un pensament 
on abans no hi havia res. Imaginar és crear, és sortir del camí 
traçat per moure’s en un espai nou. Imaginar és parlar en 
subjuntiu: i si...
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J Justícia

Sana, sostenible i justa
5è primària, Escola Cervantes

Pel món i per a totes
Cicles formatius, Sopeña Barcelona

Alimentació sostenible
4t primària, Escola Frederic Mistral

La salut ens atrapa!
4t primària, FESB Sagrat Cor-Diputació

Dimensions

Som justos quan pensem que no som prou justos.  
La justícia és un horitzó que avança sempre amb nosaltres  
i que ens fa pensar en conceptes com persona, humanitat  
i dret fonamental.
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K Kilòmetre 0

Alimentació sostenible
5è primària, Lleó XIII

Què mengem ara?
Educació especial, CEE Josep Pla

Fruita a infantil
P3, Institut Escola Turó de Roquetes

De la terra al nostre cos!
Educació especial, Pedralbes

Dimensions

Exercici: aturem-nos un dia a llegir les etiquetes de la roba 
que portem o de la fruita que tenim a casa i plantegem-nos 
preguntes com ara: d’on venen?, qui les deu haver fet?,  
en quines condicions?, com han arribat fins aquí?
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L Local

paper
82.2%

alumini
16.2%

plástic
1.6%

Cada any moren 1.000

tortugues al món

Per cada bossa no 
 utilitzada, una tortuga

salvada!

ecobcn

Quants residus
produïm en un
esmorzar a la
nostra escola?

Els residus dels esmorzars
1r ESO, Els Arcs

Pensa globalment, actua localment
3r ESO, Institut XXV Olimpíada

Barcelona es cuida, tu et cuides
6è primària, Escola Turó Blau

Fes-ho real , menja local km0
2n ESO, Mare de Déu dels Àngels

Dimensions

Think global, act local. Pensa de manera global i actua  
de manera local. Actuem en el marc de la nostra comunitat,  
però el pensament va més enllà per una raó ben senzilla: allò  
que fem ara i aquí repercuteix en un planeta i en un futur que  
no pertanyen a ningú, però que reclama la nostra cura.
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Ll Llençar

Fem stop al malbaratament 
alimentari
1r ESO, Els Arcs

Menja i recicla
4t ESO, La Molina

Consum saludable, consum responsable 
4t primària, Mare de Déu dels Àngels

Que no quedi res al plat
3r primària, Mare de Déu de la Soledat

Dimensions

És trist pensar que molts podrien viure millor només amb allò 
que uns quants llencem. Hem d’aprendre a consumir, hem 
d’aprendre a viure amb el que necessitem, sense envoltar-nos 
de coses supèrflues. L’austeritat  és una actitud davant la vida.
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M Menjar

¡Comamos verde

para un futuro rosa!

El futur és nostre
Batxillerat, L’Esperança

Si vols ser top, menja sa sense stop
3r primària, Escola Marta Mata

Cuida’t 
P4, Escola Cervantes

Som el que mengem
3r ESO, Sant Lluís

Dimensions

Pensem en una alimentació que ha de ser sostenible. Alimentar 
és fer créixer. Sostenible és mantenir en els temps sense 
esgotar els recursos. Per això, avui quan pensem en menjar 
anem més enllà de satisfer la gana. Menjar és  viure satisfets 
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M Menjar

Els/les capitans/es Espinaks! 
2n Primària, 2n primària, Jesuïtes  
Gràcia-Kostka

Som el que mengem
1r ESO, Providencia del Corazón de Jesús

No compris a cegues
6è primària, Escola Doctor Ferran i Clua

On vas, envàs?
4t primària, Escola Fort Pienc

Dimensions

Pensem en una alimentació que ha de ser sostenible. Alimentar és fer 
créixer. Sostenible és mantenir en els temps sense esgotar els recursos. 
Per això, avui quan pensem en menjar anem més enllà de satisfer la 
gana. Menjar és  viure satisfets amb una manera d’estar en el món.
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M Mercat

Per un món millor: fem-ho junts
3r primària, Escola Els Porxos

Revolució de la proximitat alimentària
2n ESO, Escola Pia de Nostra Senyora

Menys ultraprocessats més fruite 
 i verdures del mercat 
4t ESO, Mare de Déu dels Àngels

Comprem sostenible al barri
6è primària, L’Estel

Dimensions

Mercuri era el déu romà del comerç, d’aquí els mots 
mercaderia, mercader, mercat, etc. És el déu viatger, 
el que ajuda tots aquells que travessen fronteres i el 
mercat és això: l’espai on s’intercanvien els productes.
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N Necessitat

Tots i totes tenim dret a menjar  
sa i sostenible
5è primària, Alfageme

El planeta està patint,  
necessita que l’ajudin 
6è primària, Escola La Palmera

Menjar de manera intel·ligent és un art! 
4t ESO, Molina

Menjar és una necessitat però menjar  
de manera intel·ligent és un art! 
Cicles formatius, Sopeña Barcelona

Dimensions

Fixeu-vos en la paraula. D’entrada el prefix ne, per tant, una 
negació. Però què neguem?  El verb llatí cedere vol dir “fer un 
pas”, “anar endavant”, “caminar”, etc.  Hi ha una necessitat 
quan ens allunyem de la possibilitat d’avançar.
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O Origen

La cançó de la vida
Educació especial, Aspasim

Creus haver sortit d’aquest bucle infinit? 
4t primària, Escola L’Univers

Avui i demà, menja bé, bo i sa
1r ESO, Santa Teresa de Lisieux

Cuida’t, cuida’ns per un millor futur
4t ESO, La Salle Comtal

Dimensions

Tot allò que pensem o fem algú ja ho ha pensat o fet abans 
que nosaltres. No som mai originals. Ara bé, la nostra manera 
de pensar i de fer sempre portarà la nostra empremta. Som 
singulars dintre de la pluralitat.
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P Planeta

Dieta sana, món sostenible
Educació especial, Sant Genís  
dels Agudells

Un món sa, sostenible i ecològic?
6è primària, Escola La Farigola del Clot

Alimentació sostenible
4t ESO, Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia

Aliments saludables
2n primària, Lleó XIII

Dimensions

El nostre, el planeta Terra, és el tercer d’un dels sistemes solars. I té més 
aigua que terra. I té un nucli intern, i una atmosfera. I milions d’espècies, 
entre les quals som nosaltres, els humans. I nosaltres som, per la nostra 
condició d’humans, els més responsables de cuidar-lo. Ho sabrem fer?
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Q Qualitat

Avui i demà, mengem bé, bo i sa
3r ESO, Santa Teresa de Lisieux

Menja + eco 
4t primària, Sagrat Cor Diputació

Alimentació ecològica
5è primària, Escola Farigola del Clot

Què hi ha darrere l’etiqueta?
Cicles formatius, Institut Rambla Prim

Dimensions

Un mot que podem aplicar als aliments, a les persones i fins i tot  
a la vida. Una vida de qualitat és una vida que se sap nodrir de tot 
allò que té qualitat, i en aquest cas pensem tant en els aliments 
com amb les persones i els ambients que ens envolten.
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R Residu

El menjar ràpid i els embolcalls  
plàstics són perjudicials. Fem un 
consum responsable! 
4t primària, Escola Bac de Roda

No tirar menjar i menys plàstic
1r primària, Escola Turó Blau

Si no cuidem bé la terra,  
la terra no ens cuidarà bé
1r primària, Escola Turó del Cargol

Alimentació sostenible
6è primària, La Salle Bonanova

Dimensions

Si un dia algú d’un altre planeta volgués conèixer com vivim  
els del planeta terra, li aconsellaríem que no es fixés tant en allò 
que fem com en els residus que generem. Fora trist que tingués  
un desengany, oi?
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R Responsabilitat

És just
6è primària, Escola Cervantes

Sostenible
3r ESO, Molina

El volcà saludable
3r primària, Institut Escola Turó  
de Roquetes

Malbaratament de recursos
1r ESO, Institut Escola Arts

Dimensions

Ser responsable és tenir la capacitat de respondre. 
Hem de respondre què fem per nosaltres i també què 
fem per millorar per a tothom les condicions de vida 
en aquest món. Som, sobretot, una resposta.
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S Sistema

Alimentació sostenible
3r ESO, Institut Verdaguer

L’alimentació és un món
2n primària, Escola Josep Mª de Segarra

Sostenible
2n ESO, Pérez Iborra

Alimentació sostenible
6è primària, Vedruna-Gràcia Barcelona

Dimensions

Heu vist mai aquelles fitxes del dòmino que cauen quan 
empenyem la primera de la fila. Aquesta és la nostra situació.  
Vivim en una fila del dòmino i tots som, al mateix temps,la primera 
fitxa i també l’última. Depenem els uns dels altres, sempre.
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T Tria

Tria el
teu camí 

 

Tu tries el que menges
3r ESO, Institut Ferran Tallada

Tria el teu camí
Batxillerat, L’Esperança

Salvar-nos és la teva decisió!
Batxillerat, Institut LluÍs Vives

Som el que mengem
6è primària, Escola Pere IV

Dimensions

Tots tenim l’oportunitat de triar com volem viure i conviure.  
Només hem de tenir en compte que segons quines tries ens 
aboquen a l’abisme. Podem triar entre menjar-nos el món  
o menjar per millorar el món.
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T Tothom

Si mengem sa ajudarem al planeta
3r primària, Escola Turó del Cargol

Un menjar saludable és inigualable
5è primària, Sant Lluís

Atreveix-te a fer una dieta sana
4t primària, Lleó XIII

No ens malbarateu
4t primària, Escola Tabor

Dimensions

Tot i hom en aquest cas van junts. Tothom és tot algú, som 
totes les persones. Ningú pot quedar fora del joc de viure, ningú 
no ens pot ser indiferent. Les nostres decisions ressonen més 
enllà de nosaltres.
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U Ultraprocessats

Consells per tenir una bona 
alimentació sostenible
2n ESO, Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia

Mengeu equilibrat 
3r primària, Mare de Déu de la Soledat

Som sostenibles
6è primària, Escola Prim

Conservar el planeta terra
3r ESO, Institut XXV Olimpíada

Dimensions

Cal menjar durant tot l’any aliments que són de temporada? El medi 
ambient estarà de la nostra part si aprenem a menjar els productes 
frescos que tenim més a l’abast. Hi ha un temps per a cada cosa. 
Aprenem quin és el temps dels productes que mengem.
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V Valor

Aquesta hamburguesa no val un 1€
4t primària, Escola Barrufet

Mengeu equilibrat 
4t primària, Escola Tabor

Jo no llenço
6è primària, Escola Prim

Valorem el que consumim
2n ESO, L’Alzina

Dimensions

En aquesta vida tot té un valor. Cadascuna de les accions que fem 
per millorar la casa on vivim, la terra, té un valor. Per petita que sigui 
l’acció l’hem de defensar on sigui i davant de qui sigui. La valentia 
té molt a veure amb la fortalesa que defensem els valors. 
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X Xarxa

De grans volem ser sostenibles
4t primària, Escola Barrufet

Ara, aquí, les escoles
4t ESO, Virolai

Menjar saludable
5è primària, Escola Nou Patufet

Compra a prop. Menja sostenible
1r ESO, Institut Montserrat Roig

Dimensions

En una xarxa ningú no mana. En una xarxa cada acció es connecta 
amb una altra. Només es despenja de la xarxa qui no mostra interès 
per pensar i defensar allò que afecta tothom. Les xarxes més fortes 
són les més solidàries, les que actuen a favor de la colla, del grup,  
de la humanitat.



Conclusions

Aquest any 2021 Barcelona és la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible. L’objectiu 
d’aquesta capitalitat no pot ser un altre que impulsar una transició alimentària cap a la 
sostenibilitat. La ciutat de Barcelona sabia i sap que per fer realitat aquest impuls són 
necessàries totes les veus, també les dels centres educatius.

Ara aquestes veus ja s’han expressat. La seva perspectiva crítica i el seu compromís amb 
l’alimentació sostenible s’han recollit en els pòsters que presentem. Les conclusions que 
es poden extreure d’una lectura atenta d’aquests pòsters connecten amb la segona de 
les disset fites dels Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’agenda 2030. Les 
conclusions es poden expressar de manera sintètica en els termes següents:

• Menjar bé és cuidar-nos. 
• Menjar bé és cuidar el planeta. 
• Tots tenim dret a una alimentació sana, nutritiva i suficient  
 durant tot l’any. 
• Uns bons hàbits alimentaris afavoreixen una bona salut. 
• Una dieta equilibrada per una vida equilibrada. 
• Cada estació de l’any té un color. Mengem productes del temps. 
• Millor si optem per productes de km 0. 
• Els nostres hàbits alimentaris repercuteixen en la manera com 
 tractem el nostre planeta. 
• Podem millorar el planeta o empitjorar-lo, depèn també  
 de nosaltres, del camí que escollim. 
• De vegades el que és barat per nosaltres li surt car al planeta. 
• És urgent reduir els residus. 
• Hem d’actuar amb visió d’una justícia que arribi arreu i a tothom. 
• El triangle seria: alimentació sana, alimentació sostenible,  
 alimentació justa. 
• Menjar bé és una necessitat. Menjar intel·ligent és un art. 
• És l’hora del canvi. Tu decideixes!

Edgar Morin, en els set coneixements bàsics de l’educació del futur* parla de convèncer 
als infants que hi ha futurs possibles, encara invisibles. Necessitem urgentment, cercar el 
realisme de la utopia si volem ajudar-los a fer-se grans.

*Cfr. Luis Carrizo (ed.) y otros, Posibles, aún invisibles, UNESCO, 2021 35



Agraïments

Centres educatius que han participat

Alfageme, Aspasim, CEE Josep Pla, Els Arcs, 
Escola Bac de Roda, Escola Barrufet, Escola 
Cervantes, Escola Ciutat Comtal, Escola de 
la Concepció, Escola Doctor Ferran i Clua,  
Escola Drassanes, Escola Els Porxos, Escola 
Ferrer i Guàrdia, Escola Fort Pienc, Escola 
Josep Maria de Sagarra, Escola La Farigola 
del Clot, Escola La Palmera, Escola L’Arc de 
Sant Martí, Escola L’Estel, Escola L’Univers, 
Escola Marta Mata, Escola Pere IV, Escola Pia 
de Nostra Senyora, Escola Prim, Escola Sant 
Martí, Escola Tabor, Escola Turó Blau, Escola 
Turó del Cargol, FEDAC-Horta, Frederic 
Mistral-Tècnic Eulàlia, Institut Bernat Metge, 
Institut Escola Arts, Institut Escola Coves d’en 
Cimany, Institut Escola Sicília, Institut Escola 
Tres Fonts de les Corts, Institut Escola Turó 
de Roquetes, Institut Ferran Tallada, Institut 
Flos i Calcat, Institut Joan Brossa, Institut 
L’Alzina, Institut Lluís Vives, Institut Montserrat 
Roig, Institut Rambla Prim, Institut Salvador 
Espriu, Institut Verdaguer, Institut XXV 
Olimpíada, Jesuïtes Gràcia – Kostka, La 
Salle Bonanova, La Salle Comtal, Les Girafes 
Blaves, L’Esperança,Lleó XIII, Mare de Déu 
de la Soledat, Mare de Déu dels Àngels, 
Molina, Nou Patufet, Pedralbes, Pérez Iborra, 
Providencia del Corazón de Jesús, Sagrat 
Cor-Diputació, Sant Francesc d’Assís, Sant 
Genís dels Agudells, Sant Lluís, Sant Ramon 
Nonat, Santa Teresa de Lisieux, Solc,  Sopeña 
Barcelona, Vedruna Àngels Barcelona, 
Vedruna-Gràcia Barcelona, Virolai.

Organitza

Dinamització 

Anthesis Lavola

Institucions, entitats i serveis que han 
donat suport a la iniciativa

Agència de Salut Pública de Barcelona, 
Barcelona Regional, Biblioteca Associació 
de Mestres Rosa Sensat, Centres de 
Recursos Pedagògics, Consell d’Innovació 
Pedagògica, Departament de Promoció de 
la Infància de l’Ajuntament de Barcelona, 
Direcció de Justícia Global de l’Ajuntament 
de Barcelona, Escoles+Sostenibles, 
Fundació Antoni Tàpies,  Fundació Joan Miró, 
Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 
Museu de Ciències Naturals, Museu del 
Disseny, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Museu Picasso, Pla de Barris, Servei de 
Documentació d’Educació Ambiental.

Col·laboradors

Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, Escola 
Municipal de Música Joan Manel Serrat, 
Escola Viver Castell de Sant Foix.

Amb la contribució de 

Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària i Alimentació Sostenible. 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

Comissionada per

Sra. Gemma Carbó, directora  
del Museu de la Vida Rural-Fundació 
Carulla i Prof. Juli Palou, professor  
del Departament d’Educació Lingüística  
i Literària de la Universitat de Barcelona.
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I a partir 
d’ara...què?

Els centres educatius que han participat Ara, aquí, els infants i joves ens han posat deures.

Ara, aquí, cal que tothom actuem pel seu futur i el del planeta. 
Promoure l’alimentació sostenible és una responsabilitat compartida, planetària i urgent.

L’any de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible s’acaba, però els reptes davant 
l’emergència climàtica i la transformació del sistema alimentari no s’atura!

A l’escola, a casa, al barri hi ha moltes coses a fer:

•  Promoure menjadors escolars més sans i més sostenibles. 
• Promoure esmorzars, festes i celebracions lliures de sucre i aliments insans. 
• Parlar i aprendre sobre alimentació sostenible a través de jocs, contes o documentals. 
• Conèixer les tradicions i gastronomia d’altres cultures. 
• Fixar-se en l’etiquetatge dels aliments i sigues crític amb  
 la publicitat alimentària. 
• Implicar-nos o donar suport a iniciatives que promoguin l’alimentació sostenible i   
 lluitin per la sobirania alimentària a nivell local i global. 
• Practicar el residu zero i prevenir el malbaratament alimentari. 
• Comprar productes de comerç just, fixar-se en l’origen dels productes, apostar per  
 productes ecològics i comprar directament a productors/es o a petits comerços o  
 mercat de confiança que donin suport a la pagesia. 
• Preguntar al teu peixater o peixatera de confiança per varietats de peix menys   
 conegudes. 
• Menjar més fruites i verdures fresques. 
• Menjar menys, però millor carn. 
• Posar consciència i cura en com mengem. 
• Compartir receptes saludables i de temporada amb les teves veïnes. 
• Visitar finques agrícoles a prop de casa o l’escola. 
• Sumar-te a una cooperativa de consum agroecològic. 
• Cultivar un hort escolar, urbà o al teu balcó i/o fer compostatge  comunitari.

Entre totes, cuinem un canvi en el sistema alimentari!
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Tot el que voldríem haver 
 exposat però...ha quedat  

al “magatzem”

Annex 1



Introducció

Als museus, l’espai expositiu per excel·lència, 
hi ha un lloc, el magatzem, on es conserven 
les obres que per diversos motius no 
estan exposades: estan esperant una 
restauració, no hi ha espai suficient a les 
sales d’exposició, encara no encaixen en el 
disseny del conjunt de les obres exposades, 
acaben  d’arribar i estan pendents de fer un 
estudi o potser tenien valor en un moment i 
ara, amb nous criteris museístics, ha canviat 
aquesta valoració. 

Els museòlegs expliquen que abans els 
magatzems eren com les golfes d’una 
casa o com una cambra de “trastos vells”. 
Actualment, però, es pot comprovar en 
l’arquitectura dels nous museus o en la 
rehabilitació dels que tenen més anys, que 
el magatzem és quasi el 80% del museu, la 
cuina on es preparen els bons menjars i on 
hi ha un bon rebost i nevera que conserva i 
nodreix l’exposició. També, en aquest sentit, 
parlen de “museu secret”, “museu invisible”, 
“l’altre museu”... i cada vegada més, aquests 
magatzems són visitables i ajuden a 
entendre als visitants la dimensió real del 
museu i de la seva exposició. 

A l’exposició “Ara, aquí les escoles” hem 
pogut veure exposats 112 pòsters, almenys 
un de cada centre participant. En aquest 
annex, com si fos el magatzem d’un museu, 
trobareu els pòsters que no s’han exposat. 

A causa de les limitacions de l’espai, no hi 
cabien tots els pòsters aportats i alguns 
s’havien de descartar. Els comissaris han 
construït un relat i un abecedari i han aportat 
uns criteris per decidir com i quins pòsters 

s’havien d’exposar i quins pòsters havien de 
guardar-se al magatzem. Són pòsters que 
tenen el mateix valor (l’incalculable valor de 
l’experiència d’aprenentatge realitzada per 
l’alumnat i el seu professorat a l’aula) i es 
mereixen la mateixa consideració que els 
exposats. 

Per això, considerem important compartir 
amb tots els visitants i, especialment, amb 
els seus autors i autores, els pòsters del 
“magatzem”. 

La major part no s’han pogut exposar per 
manca d’espai. En algunes ocasions, però, a 
més, el missatge no encaixava prou bé amb 
l’objectiu de l’exposició, no s’aconseguia 
mostrar tot el potencial artístic de l’alumnat, 
s’havia fet un ús excessivament “creatiu” 
de les normes de la llengua escrita o, 
simplement, el format no se cenyia als 
requisits establerts. 

Amb aquest annex al catàleg de l’exposició 
(endreçat per ordre alfabètic de centres) 
volem reconèixer la feina dels i de les 
participants i reforçar el propòsit educatiu 
de la iniciativa. 

Us convidem a observar amb els ulls ben 
oberts aquests treballs i a crear la vostra 
pròpia exposició aportant nous criteris i 
arguments.
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Annex 

Els nostres plàstics al mar
1r ESO, Els Arcs

Per menjar sa una truita pots cuinar
P5, Escola Cervantes

Consumim productes de proximitat 
5è primària, Escola Barrufet
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Annex 

Més barat per tu, més car pel planeta!
5è primària, Escola Doctor Ferran i Clua

La fruita d’aquí m’agrada a mi  
2n primària, Escola Ferrer i Guàrdia

No compris de lluny i fes un ull  
a la teva salut! 
6è primària, Escola Doctor Ferran i Clua

Si llences el menjar, llences alguna 
cosa més
5è primària, Escola Fort Pienc 
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Annex 

Què els processats no et consumeixin 
5è primària, Escola Fort Pienc

L’alimentació és un món 
2n primària, Escola Josep Maria de 
Sagarra

No mengis menys, menja millor 
6è primària, Escola Fort Pienc

Una alimentació sostenible, saludable 
i de proximitat
P3, Escola L’Estel



43

Annex 

Els colors dels aliments  
P3, Escola Marta Mata

Caminem cap a un mon  
més saludable 
5è, Escola Pere IV 
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Annex 

Menges el que embrutes 
1r ESO, Escola Pia de Nostra Senyora

Beu llet per tenir ossos forts 
P5, Escola Pere IV

Ara aquí, alimentació saludable
1r primària, Escola Sant Martí
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Annex 

Alimentació sostenible 
2n primària, Escola Sant Martí

No volem malbaratament al món 
4t primària, Escola Tabor

Ara, aquí, alimentació justa 
3r primària, Escola Sant Martí

Stop Malbaratament
4t primària, Escola Tabor
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Annex 

La pinya fa molts amics 
5è primària, Escola Turó del Cargol

Sostenibilitat i alimentació saludable 
3r ESO, Institut Bernat Metge

Alimentació sostenible 
2n ESO, Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia

Una dieta saludable
4t primària, Institut Escola Coves  
d’en Cimany
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Annex 

Alimentació sana, justa i sostenible 
1r ESO, Institut Escola Coves d’en Cimany

Mercat de La Sagrada Família 
3r ESO, Institut Escola Sicília

Tradició vs modernitat  
3r ESO, Institut Escola Sicília

Per estar fort menja bé 
3r ESO, Institut Ferran Tallada
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Annex 

Dietes Flexibles 
3r ESO, Institut Ferran Tallada    

Tenir una bona alimentació és  
tenir una bona vida 
2n ESO, Institut Lluís Vives

No és tan difícil fer-ho bé  
2n ESO, Institut Joan Brossa

Si realment t’estimes, fes-t’ho saber
2n ESO, Institut Lluís Vives
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Annex 

No mengis contaminació i milloraràs el món 
1r ESO, Institut Montserrat Roig

Microplàstics: l’enemic invisible 
Cicles formatius, Institut Rambla Prim

Evita els ultraprocessats
3r ESO, Institut XXV Olimpíada
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Annex 

I tu què tries? 
1r ESO, La Salle Comtal

Som el que mengem  
2n primària, Jesuïtes Gràcia – Kostka

La Terra és verda
P5, L’Esperança
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Annex 

Reduïm 
1r primària, L’Esperança    

Mengeu equilibrat 
4t primària, Mare de Déu de la Soledat

Alimentació sostenible 
5è primària, Lleó XIII

Alimentació sostenible
4t primària, Mare de Déu de la Soledat
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Annex 

Fes un Tic Tac de menjar sa 
P4, Mare de Déu dels Àngels

Quan compres en què penses? 
4t ESO, Molina

Elabora, menja i disfruta! 
4t ESO, Molina

Menja saludable
5è primària, Sant Francesc d’Assís
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Annex 

Menja saludable 
6è primària, Sant Francesc d’Assís

Que el gran es mengi el petit 
Educació especial, Sant Genís dels 
Agudells

Menjar bé 
Educació especial, Sant Genís dels Agudells

Food delivery, km 0
3r primària, Sant Lluís
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Annex 

Menys processats, més salut  
Cicles formatius, Sopeña Barcelona

Respecte consciència conservació 
comprensió 
5è primària, Vedruna Àngels 
Barcelona

Un planeta millor, per un plat més 
5è primària, Vedruna Àngels Barcelona

Menjant saludable podem canviar el món 
6è primària, Vedruna Àngels Barcelona
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Índex de centres i pòsters

Annex 2



Índex de centres i pòsters
El següent llistat recull tots els pòsters elaborats pels centres participants ordenats 
alfabèticament per nom del centre. En el casos en què s’ha inclòs a l’exposició s’indica 
la paraula de l’abecedari on el podreu trobar. Aquells que no s’han inclòs a l’exposició,  
els trobareu al “magatzem (annex) del museu” 

On el trobareu? Títol Nivell Centre

Menys greixos i més 
vegetals

Tots i totes tenim 
dret a menjar sa i 
sostenible

La cançó de la vida

21 accions per 
aconseguir bons 
hàbits

Què mengem ara?

Futur o final

Fem stop al 
malbaratament 
alimentari

Els residus dels 
esmorzars

Els nostres plàstics al 
mar

Si vols energia per 
jugar, posa’t al dia i 
menja sa!

Alimenta la teva fam 
de llop

Si vols energia per 
jugar, posa’t al dia i 
menja sa!

El menjar ràpid i els 
embolcalls plàstics 
són perjudicials

Greixos 

Necessitats 
 

Origen

Hàbits 
 

Km0

Decisió

Llençar 
 

Local 

“Magatzem” 

Benestar 
 

Imaginació 

Benestar 
 

Residu

6è primària 

5è primària 
 

Educació especial 

Educació especial 
 

Educació especial

1r ESO

1r ESO 
 

1r ESO 

1r ESO 

3r primària 
 

2n primària 

3r primària 
 

4t primària
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Alfageme 

Alfageme 
 

Aspasim 

CEE Josep Pla 
 

CEE Josep Pla

Els Arcs

Els Arcs 
 

Els Arcs 

Els Arcs 

Escola Bac de Roda 
 

Escola Bac de Roda 

Escola Bac de Roda 
 

Escola Bac de Roda



 

Mengem sa 

Mengem sa

Aquesta 
hamburguesa no val 
un 1€, 5è primària, 
Escola Ciutat Comtal

Consumim productes 
de proximitat

Sana, sostenible i justa

Cuida’t

És just

Per menjar sa una 
truita pots cuinar 

Jo no llenço

A cada estació, el seu 
color

No compris a cegues

 
Més barat per tu, més 
car pel planeta!

No compris de lluny 
i fes un ull a la teva 
salut! 

A l’esmorzar, més 
fruites i verdures, 
menys sucres i greixos, 
per créixer sanes i 
fortes

Per un món millor: 
fem-ho junts

Un món sa, sostenible i 
ecològic?

Alimentació ecològica 

Fruita de prop, 
fruita bona, per una 
alimentació saludable 
i sostenible

La fruita d’aquí 
m’agrada a mi

Aliments

Cura

Valor 
 
 

“Magatzem” 

Justícia

Menjar

Responsabilitat

“Magatzem” 

Valor

Aliments 

Menjar 2 

“Magatzem” 

“Magatzem” 
 

Hàbits 
 
 
 

Mercat 

Planeta 

Qualitat 

Fruita 
 
 

“Magatzem”

P5

P3

4t primària 
 
 

5è primària 

5è primària

P4

6è primària

P5 

5è primària

1r primària 

6è primària 

5è primària 

6è primària 
 

3r primària 
 
 
 

3r primària 

6è primària 

5è primària 

2n primària 
 
 

2n primària
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Escola Barrufet

Escola Barrufet

Escola Barrufet 
 
 

Escola Barrufet 

Escola Cervantes

Escola Cervantes

Escola Cervantes

Escola Cervantes

 
Escola Ciutat Comtal

Escola de la 
Concepció

Escola Doctor Ferran i 
Clua

Escola Doctor Ferran i 
Clua

Escola Doctor Ferran i 
Clua 

Escola Drassanes 
 
 
 

Escola Els Porxos 

Escola La Farigola del 
Clot

Escola Farigola del 
Clot

Escola Ferrer i Guàrdia 
 
 

Escola Ferrer i Guàrdia

On el trobareu? Títol Nivell Centre



On vas, envàs?

Si llences el menjar, 
llences alguna cosa 
més  

Que els processats no 
et consumeixin

No mengis menys, 
menja millor 

L’alimentació és un 
món

L’alimentació és un 
món

L’alimentació 
sostenible cura la 
salut

I si mengem menys 
sucre?

Comprem sostenible 
al barri

Una alimentació 
sostenible, saludable i 
de proximitat

Creus haver sortit 
d’aquest bucle infinit?

El planeta està patint, 
necessita que l’ajudin

Bon menjar, bon 
humor

Menja sa, Menja bé

Si vols ser top, menja 
sa sense stop

Els colors dels 
aliments

Els colors dels 
aliments

Som el que mengem

Caminem cap a un 
mon més saludable 

Beu llet per tenir ossos 
forts

Menjar 2

“Magatzem” 
 

“Magatzem” 

“Magatzem” 

Sistema 

“Magatzem” 

Cura 
 

Greixos 

Mercat 

“Magatzem” 
 

Origen 

Necessitat 

Benestar 

Cura

Menjar 

“Magatzem” 

Hàbits 

Tria

“Magatzem” 

“Magatzem”

4t primària

5è primària 
 

5è primària 

6è primària 

2n primària 

2n primària 

3r primària 
 

3r primària 

6è primària 

P3 
 

4t primària 

6è primària 

6è primària 

1r primària

3r primària 

P3 

P3 

6è primària

5è primària 

Escola Fort Pienc

Escola Fort Pienc 
 

Escola Fort Pienc 

Escola Fort Pienc 

Escola Josep Mª de 
Segarra

Escola Josep Maria de 
Sagarra

Escola l’Arc de Sant 
Martí 

Escola L’Estel 

Escola L’Estel 

Escola L’Estel 
 

Escola L’Univers 

Escola La Palmera 

Escola Marta Mata 

Escola Marta Mata

Escola Marta Mata 

Escola Marta Mata 

Escola Marta Mata 

Escola Pere IV

Escola Pere IV 
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On el trobareu? Títol Nivell Centre



 

Revolució de la 
proximitat alimentària 

Menges el que 
embrutes (95)

Som sostenibles 

Ara, aquí alimentació 
saludable a les 
escoles

Ara aquí, alimentació 
saludable

Ara aquí, alimentació 
justa

Alimentació sostenible

No ens malbarateu

Penseu abans 
d’actuar

No volem 
malbaratament al 
món 

Stop Malbaratament

Barcelona es cuida, tu 
et cuides

No tirar menjar i 
menys plàstic 

Fem un consum 
responsable!. Si no 
cuidem bé la terra, la 
terra no ens cuidarà bé

Si mengem sa 
ajudarem al planeta

La pinya fa molts 
amics

Si saps menjar sa, 
saps cuidar el planeta

Alimentació sostenible 

Consells per tenir una 
bona alimentació 
sostenible

Mercat 

“Magatzem” 

Ultraprocessats

Benestar 
 

“Magatzem” 

“Magatzem” 

“Magatzem”

Tothom

Valor 

“Magatzem” 
 

“Magatzem”

Local 

Residu 

Residu 
 
 

Tothom 

“Magatzem” 

Equilibri 

Justícia 

Ultraprocessats 
 

2n ESO 

1r ESO 

6è primària

4t primària 
 

1r primària 

2n primària 

3r primària

4t primària

4t primària 

4t primària 
 

4t primària

6è primària 

1r primària 

1r primària 
 
 

3r primària 

5è primària 

3r ESO 

4t primària 

2n ESO 
 

Escola Pia de Nostra 
Senyora

Escola Pia de Nostra 
Senyora

Escola Prim

Escola Sant Martí 
 

Escola Sant Martí 

Escola Sant Martí 

Escola Sant Martí

Escola Tabor

Escola Tabor 

Escola Tabor 
 

Escola Tabor

Escola Turó Blau 

Escola Turó Blau 

Escola Turó del Cargol 
 
 

Escola Turó del Cargol 

Escola Turó del Cargol 

FEDAC-Horta 

Frederic Mistral-Tècnic 
Eulàlia

Frederic Mistral-Tècnic 
Eulàlia
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Alimentació sostenible 

Alimentació sostenible 

Alimentació saludable 
per tenir un planeta 
sostenible

Fruites i verdures 
fresques i de 
proximitat

Sostenibilitat i 
alimentació saludable

Malbaratament de 
recursos

Esmorzem fruita cada 
dia

Una dieta saludable 

Alimentació sana, 
justa i sostenible

Equilibri alimentari

Tradició vs modernitat

Mercat de La Sagrada 
Família

Fruita a infantil 

El volcà saludable 

Menja millor o et 
perjudicaràs

Tu tries el que 
menges! 

Per estar fort menja bé

Dietes Flexibles

Esmorzars saludables i 
sostenibles

“Per què menges amb 
els ulls?”

Planeta 

“Magatzem” 

Aliments 
 

Fruita 
 

“Magatzem” 

Responsabilitat 

Fruita 

“Magatzem” 

“Magatzem” 

Equilibri

“Magatzem”

“Magatzem” 

Km0 

Responsabilitat 

Benestar 

Tria 

“Magatzem”

“Magatzem”

Hàbits 

Fruita 

4t ESO 

1r ESO 

3r ESO 
 

3r ESO 
 

1r ESO 

1r ESO 

P4 

4t primària 

4t primària 

2n ESO

3r ESO

3r ESO 

P3 

3r primària 

3r ESO 

3r ESO 

3r ESO

3r ESO

1r ESO 

3r ESO

Frederic Mistral-Tècnic 
Eulàlia

Frederic Mistral-Tècnic 
Eulàlia

Institut Bernat Metge 
 

Institut Bernat Metg 
 

Institut Bernat Metge 

Institut Escola Arts 

Institut Escola Coves 
d’en Cimany

Institut Escola Coves 
d’en Cimany

Institut Escola Coves 
d’en Cimany

Institut Escola Sicília

Institut Escola Sicília

Institut Escola Sicília 

Institut Escola Turó de 
Roquetes

Institut Escola Turó de 
Roquetes

Institut Ferran Tallada 

Institut Ferran Tallada 

Institut Ferran Tallada

Institut Ferran Tallada

Institut Flos i Calcat 

Institut Joan Brossa
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No és tan difícil fer-ho 
bé

Valorem el que 
consumim

Salvar-nos és la teva 
decisió

Tenir una bona 
alimentació és tenir 
una bona vida 

Compra a prop. Menja 
sostenible

No mengis 
contaminació i 
milloraràs el món

Al camp i al plat, 
diversitat

És l’hora del canvi

Què hi ha darrere 
l’etiqueta? 

Microplàstics: l’enemic 
invisible 

Alimentació sostenible

Pensa globalment, 
actua localment

Conservar el planeta 
terra

Evita els 
ultraprocessats

Som el que mengem  

Els/les capitans/es 
Espinaks!

El futur és nostre 

Tria el teu camí

La Terra és verda

Reduïm

Alimentació sostenible

Cuida’t, cuida’ns per 
un millor futur

“Magatzem” 

Valor 

Tria 

“Magatzem” 
 

Xarxa 

“Magatzem” 
 

Aliments 

Decisió

Qualitat 

“Magatzem” 

Sistema

Local 

Ultraprocessats 

“Magatzem” 

“Magatzem” 

Menjar 2 

Menjar

Tria

“Magatzem”

“Magatzem”

Residu

Origen

2n ESO 

2n ESO 

Batxillerat 

2n ESO 
 

1r ESO 

2n ESO 
 

Cicles formatius 

Cicles formatius

Cicles formatius 

Cicles formatius 

3r ESO

3r ESO 

3r ESO 

3r ESO 

6è Primària 

2n primària 

Batxillerat

Batxillerat

P5

1r primària

6è primària

Institut Joan Brossa 

Institut L’Alzina 

Institut Lluís Vives 

Institut Lluís Vives 
 

Institut Montserrat Roig 

Institut Montserrat Roig 
 

Institut Rambla Prim 

Institut Rambla Prim

Institut Rambla Prim 

Institut Rambla Prim 

Institut Verdaguer

Institut XXV Olimpíada 

Institut XXV Olimpíada 

Institut XXV Olimpíada 

Jesuïtes Gràcia – 
Kostka

Jesuïtes Gràcia-Kostka 

L’Esperança

L’Esperança

L’Esperança

L’Esperança

La Salle Bonanova
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I tu què tries? 

Despertem els sentits

Tots a taula!

Alimentació sostenible

Aliments saludables

Atreveix-te a fer una 
dieta sana

Alimentació sostenible

Que no quedi res al 
plat

Mengeu equilibrat 

Alimentació sostenible 

Mengeu equilibrat 

Fes-ho real , menja 
local km0

Consum saludable, 
consum responsable

Menys ultraprocessats 
més fruites i verdures 
del mercat

Fes un Tic Tac de 
menjar sa 

Sostenible

Menja i recicla

Menjar de manera 
intel·ligent és un art!

Sostenible

Elabora, menja i 
disfruta!

Quan compres en què 
penses?

Menjar saludable

“De la terra al nostre 
cos!

“Magatzem”

Greixos

Imaginació

Km0

Planeta

Tothom 

“Magatzem”

Llençar 

“Magatzem” 

“Magatzem” 

Ultraprocessats 

Local 

Llençar 

Mercat 
 

“Magatzem” 

Greixos

Llençar

Necessitat 

Responsabilitat

“Magatzem” 

“Magatzem” 

Xarxa

Km0

1r ESO

Educació especial

Educació especial

5è primària

2n primària

4t primària 

5è primària

3r primària 

4t primària 

4t primària 

3r primària 

2n ESO 

4t primària 

4t ESO 
 

P4 

3r ESO

4t ESO

4t ESO 

3r ESO

4t ESO 

4t ESO 

5è primària

Educació especial

La Salle Comtal

Les Girafes Blaves

Les Girafes Blaves

Lleó XIII

Lleó XIII

Lleó XIII 

Lleó XIII

Mare de Déu de la 
Soledat

Mare de Déu de la 
Soledat

Mare de Déu de la 
Soledat

Mare de Déu de la 
Soledat

Mare de Déu dels 
Àngels

Mare de Déu dels 
Àngels

Mare de Déu dels 
Àngels 

Mare de Déu dels 
Àngels

Molina

Molina

Molina 

Molina

Molina 

Molina 

Nou Patufet

Educació especial
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Sostenible

Som el que mengem  

Menja + eco 

La salut ens atrapa!

Menja saludable

Menja saludable

Menja saludable

Menja saludable

I tu cap a on t’inclines 

Dieta sana, món 
sostenible

Menjar bé 

Que el gran es mengi 
el petit 

Cuidem el planeta

Som el que mengem

Un menjar saludable 
és inigualable 

Food delivery, km 0

Tu decideixes

Avui i demà, menja bé, 
bo i sa

Avui i demà, mengem 
bé, bo i sa 

De grans volem ser 
sostenibles

Superaliments per 
supernens

Pel món i per a totes

Menjar és una 
necessitat però 
menjar de manera 
intel·ligent és un art!

Sistema

Menjar 2 

Qualitat

Justícia

Cura

Imaginació

“Magatzem”

“Magatzem”

Equilibri 

Planeta 

“Magatzem” 

“Magatzem” 

Decisió

Menjar

Tothom 

“Magatzem”

Decisió

Origen 

Qualitat 

Xarxa 

Imaginació 

Justícia

Necessitat 
 
 

2n ESO

1r ESO 

4t primària

4t primària

5è primària

6è primària

5è primària

6è primària

Educació especial 

Educació especial 

Educació especial 

Educació especial 

3r primària

3r ESO

5è primària 

3r primària

4t ESO

1r ESO 

3r ESO 

6è primària 

Cicles formatius 

Cicles formatius

Cicles formatius 
 
 

Pérez Iborra

Providencia del 
Corazón de Jesús

Sagrat Cor-Diputació

Sagrat Cor-Diputació

Sant Francesc d’Assís

Sant Francesc d’Assís

Sant Francesc d’Assís

Sant Francesc d’Assís

Sant Genís dels 
Agudells

Sant Genís dels 
Agudells

Sant Genís dels 
Agudells

Sant Genís dels 
Agudells

Sant Lluís

Sant Lluís

Sant Lluís 

Sant Lluís 

Sant Ramon Nonat

Santa Teresa de Lisieux 

Santa Teresa de Lisieux 

Solc 

Sopeña Barcelona 

Sopeña Barcelona

Sopeña Barcelona 
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Menys processats, 
més salut (109)

Ajuda’ns a invertir la 
balança

Alimentació sostenible

Un planeta millor, per 
un plat més 

Respecte consciència 
conservació 
comprensió

Menjant saludable 
podem canviar el món

Ara, aquí, les escoles

 

“Magatzem” 

Equilibri 

Sistema

“Magatzem” 

“Magatzem” 
 

“Magatzem” 

Xarxa

Cicles formatius 

2n ESO 

6è primària

5è primària 

5è primària 
 

6è primària 

4t ESO
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Sopeña Barcelona 

Vedruna Àngels 
Barcelona

Vedruna Gràcia

Vedruna Gràcia 

5è primària 
 

Vedruna Gràcia 

Virolai

On el trobareu? Títol Nivell Centre
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Cal continuar reflexionant i actuant  
per una alimentació més sana, justa  
i sostenible als centres educatius,  
a la família i al món.

Aquest any Barcelona ha 
estat la Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible.  
El 2021 s’acaba, però el 
repte continua!

www.edubcn.cat 
www.alimentaciosostenible.barcelona.com

Desembre 2021


