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COMUNICAT:  

Girona, dissabte 20 d’octubre del 2018  

SOS Menjadors engega una ILP per garantir la 

qualitat educativa i alimentària del temps de 

migdia als centres educatius de titularitat pública  

  

La ILP proposa regular per llei el temps de migdia als centres de titularitat 

pública com espai educatiu d’accés universal i gratuït, sota la 

responsabilitat jurídica preceptiva i pedagògica de l'administració, que 

seria qui contractaria al personal i sota el control directe dels consells 

escolars de cada centre.  

La ILP vol transformar aquest terç de la jornada escolar en molt més que 

un servei de menjador i que sigui un espai educatiu on treballar 

competències socials com la coeducació, la interculturalitat i el respecte a 

l’altre, la sostenibilitat, la salut, etc.  

La ILP garantirà la inclusió de qualsevol alumna/e amb necessitats 

educatives específiques i que requereixi de personal educatiu de suport 

(“vetlladors/es”)  

La ILP inclourà aspectes en matèria de sobirania i equitat alimentària 

mitjançant la compra pública dels aliments sota requeriments ECO, de 

proximitat i temporada.  

El Grup Motor de SOS Menjadors té l’encàrrec de l’assemblea de proposar, 

abans de tres mesos, una Comissió Promotora d’ILP i registrar al 

Parlament un text legal que reculli i complementi els acords aprovats avui.  

El Grup Motor també té l’encàrrec d’impulsar mobilitzacions, en un 

termini de temps breu, amb l’objectiu d’aturar l’aprovació del decret de 

menjadors proposat pel departament d’ensenyament.  
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El temps de migdia als centres educatius de titularitat pública suposa un terç de la jornada 

escolar, però no està considerat oficialment temps educatiu.  

Ja fa més de 4 anys que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya intenta 

modificar el Decret 160/96 que regula el menjador escolar i ho fa amb l’única intenció de 

mercantilitzar una part del sistema educatiu públic, facilitant l’entrada massiva de l’empresa 

privada als centres educatius i que no aborda, en cap cas, les potencialitats pedagògiques i de 

salut d’un temps de migdia que suposa tantes hores durant el transcurs de les etapes infantil i 

primària. Un espai de migdia que necessita estar ben emmarcat en el dret a l’educació i 

l'alimentació i que, per tant, ha de ser d’accés universal, inclusiu, equitatiu i gratuït.  

Per tot això, i principalment per l’enquistament d’una qüestió tant rellevant que el Departament 

d’Ensenyament no vol abordar integralment, des de la Coordinadora SOS Menjadors fem una 

proposta valenta de regulació del temps de migdia, tot presentant un NOU MODEL.  

  

En l’assemblea fundacional de SOS Menjadors celebrada avui, 20 d’octubre del 2018, a la ciutat 

de Girona, hem debatut i aprovat l'eix vertebrador de la ILP “Temps de migdia i menjador als 

centres escolars de titularitat pública”  

  

1. Espai educatiu per llei, preceptiu i d’accés voluntari i gratuït  

La ILP ha de garantir la millora de l’estatus jurídic i pedagògic del temps de migdia, que a dia 

d’avui no es preceptiu, per tal de garantir-ne la responsabilitat directa per part de l’administració 

educativa i el propi centre, emmarcat dins el dret a l’educació, fet que implicarà la seva 

reconversió en espai totalment preceptiu, d’accés universal i gratuït, preservant però el caràcter 

voluntari.  

  

2. Espai educatiu amb alta potencialitat pedagògica  

El temps de migdia suposa un terç de la jornada escolar, moltes hores en un curs escolar o en 

tot un itinerari educatiu entre l’educació infantil i la primària, infrautilitzades des la vessant 

pedagògica. La ILP també garantirà una gestió pedagògica equiparable a l’espai lectiu en 

l'aspecte qualitatiu. Un espai on es puguin treballar competències relacionades amb l’àmbit 

social com poden ser la coeducació, el respecte a l’altra/e, el coneixement intercultural, la 

solidaritat, la democràcia participativa, el sentit crític, la sostenibilitat, o també des de la vessant 

de la salut, promoure hàbits relacionats amb una dieta saludable  o amb la prevenció del 

sedentarisme.  

   

3. Espai gestionat amb personal públic i format  

La conversió jurídica de l’espai de migdia en un espai educatiu més, emmarcat en el dret a 

l’educació pública, sense un personal contractat públicament i amb uns requeriments formatius 

que li permetin realitzar la seva tasca professional amb garanties pedagògiques en consonància 
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amb els objectius del projecte educatiu de centre. La ILP recollirà la subrogació i 

pertinent procés de transició formativa del personal educatiu dels menjadors escolars, millorant 

així les seves condicions laborals.  

 

4. Espai de migdia inclusiu per a tot l’alumnat  

Actualment els menjadors escolars no tenen caràcter preceptiu i per aquest motiu, els alumnes 

amb necessitats educatives específiques, que durant l’espai lectiu tenen assignat algun tipus de 

personal pedagògic de suport (altrament coneguts com a vetlladors/es), no poden gaudir de 

l’espai de migdia. Fet clarament discriminatori i injustificat que cal esmenar. Quan la ILP modifica 

l’estatus legal del temps de migdia, alhora garanteix la inclusivitat de tot l’alumnat, tingui o no 

alguna necessitat educativa específica.  

  

5. Espai que aposta per la sobirania alimentària i l’equitat alimentària  

El concepte de sobirania alimentària encaixa per diversos motius en l’espai educatiu de migdia 

ja que promou aspectes d’interès educatiu com poden ser: la defensa del sector primari agrícola 

i alimentari; el fet de poder alimentar-se de forma sana i saludable amb aliments lliures de 

transgènics i sense abusar dels aliments carnis i processats; apostar per la sostenibilitat 

consumint productes de proximitat, de temporada i ecològics; a conèixer i valorar el producte 

autòcton; etc. En aquest sentit, una part important de l’articulat de la ILP regularà la compra 

pública dels aliments a consumir en tots els centres públics, fent una aposta clara per la equitat 

alimentària. No poden existir als menjadors  diferents nivells de qualitat alimentària... Garantint 

així que és consumeixi arreu aliments de qualitat. En aquest cas s’utilitzaria la via de la licitació 

pública sota un criteris clars de proximitat, temporada i processos productius el més ètics i 

ecològics possible.  

  

6. Espai gestionat qualitativament des del propi centre amb la participació de la 

comunitat educativa  

Per altra banda, la ILP també pretén garantir la democràcia participativa als centres educatius 

públics en la gestió del temps de migdia. El control i responsabilitat des de l’administració 

educativa no ha d’estar renyida amb la participació vinculant de la comunitat educativa que ha 

de personalitzar la gestió del migdia adaptant-la a la realitat social i peculiaritats de cada centre 

educatiu. En aquest sentit la ILP recollirà la competència del consell escolar de centre per decidir, 

de manera participada i vinculant dels seus integrants, entre les quals les famílies, quins 

elements específics de centre s’integren en el temps de migdia i servei de menjador.  

  

7. Previsió d’implementació progressiva del nou model prioritzant centres d’alta 

complexitat  

Degut a la complexitat i la dimensió d'aquesta proposta de nou model integral de temps de 

migdia impulsat per SOS Menjadors a través de la ILP “Temps de migdia i menjador als centres 

escolars de titularitat pública”, entenem que cal preveure un temps de transició que hauria 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Organisme_modificat_gen%E8ticament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Organisme_modificat_gen%E8ticament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Organisme_modificat_gen%E8ticament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Organisme_modificat_gen%E8ticament
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d’iniciar-se en els centres d’alta complexitat ja que són els espais amb més urgència. 

En aquest sentit cal veure si jurídicament la ILP pot recollir una proposta de transició.  

  

  

ACORDS ASSEMBLEA SOS Menjadors, 20 octubre 2018:  

  

- No ens agrada l’esborrany del Decret.  

 

- Volem aturar el Decret perquè existeix el risc de treure la gestió a les AMPAs/AFAs i 

donar-li a les grans empreses privades. Tampoc garanteix la qualitat educativa i 

alimentària.  

 

- La Coordinadora SOS Menjadors es marca coma a objectius la gratuïtat, l’ equitat i la 

qualitat educativa i alimentària del temps del migdia. Amb la gestió democràtica i 

pública de la comunitat educativa a cada escola.  

 

- Per a tal, cal una ILP que reguli els serveis menjadors i en garanteixi marc legal que 

garanteixi un servei públic amb participació real de les famílies.  

 

- Mentrestant exigir moratòria per a què les AMPAs/AFAs que vulguin continuar amb la 

gestió dels menjadors, continuïn fent-ho. I que no es tregui cap cuina ni menjador que 

ja estigui en funcionament amb la gestió de les AMPAs/AFAs  

 

- Amb això, engeguem una ILP i tot un seguit de mobilitzacions.  

 

- Convoquem una propera Assemblea de treball tancada per acordar accions concretes a 

realitzar abans de finalitzar l’any. 


