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PROJECTES EDUCATIUS I DE LLEURE

Combinem
l’experiència
en el sector
de l’alimentació
amb l’educació en
valors a través
del lleure.

QUÀLIA, ESPAI DE MENJADORS

FILOSOFIA, MISSIÓ I VALORS
QUÀLIA és l’àrea de projectes educatius de l’Associació Alba relacionats amb el món
de l’educació en el lleure que pretén potenciar les qualitats i valors dels infants.
Entenem l’educació no formal com un espai d’educació en valors, un temps de
creixement personal, creatiu, d’aprenentatge i diversió.
Treballem des d’un punt de vista integral amb la màxima qualitat, combinant
l’experiència en el sector de l’alimentació i la restauració col·lectiva, amb l’educació
en valors a través del lleure.
Tenim un equip d’educadors formats, amb experiència i amb un gran valor humà que
es preocupa pel benestar de l’infant.
Pel nostre ADN, tenim especial sensibilització en l’atenció de nens amb discapacitat
del centre educatiu, famílies o entitats i empreses posant les màximes facilitats i
oferint assessorament i suport a l’equip escolar i als pares.

EL NOSTRE ADN
Intentem reflectir en tot allò que fem els nostres valors i filosofia del projecte:
• Alimentació saludable.
• Posem en valor les capacitats de les persones.
• Treballem l’autonomia de l’infant.
• El joc com a eina d’aprenentatge.
• La motivació i la cultura de l’esforç.
• Respecte per a les persones.
• Bons hàbits.

SOM UNA EMPRESA AMB VALOR SOCIAL
El projecte de QUÀLIA neix com un projecte empresarial més de l’Associació Alba,
entitat sense afany de lucre que treballa per a millorar la qualitat de vida de les
persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental de l’Urgell i la Segarra.
La nostra missió és donar ocupació a persones amb discapacitat
i generar recursos per a invertir en projectes per les persones
de l’entitat.
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Confeccionem
uns menús
saludables
i cuinats
amb amor.
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MENÚS DE QUALITAT
La gestió d’un menjador escolar passa per oferir uns menús saludables, cuidant els
detalls casolans i amb el màxim rigor de qualitat i seguretat alimentària. Treballem
amb els professionals i el servei de línia calenta de Cuina Central de l'Associació Alba
i també in situ amb els cuiners de cada centre educatiu.
Oferim menús equilibrats elaborats per una nutricionista col·legiada i amb el toc
especial que posa el cuiner de cada centre escolar: cuinar amb amor.

ELS PILARS DE LA NOSTRA CUINA
1

La nostra cuina es basa en la dieta mediterrània, gustosa, nutritiva i variada.

2

Recolzem els petits productors del territori introduint, en la mesura del possible,
productes artesans, ecològics i de proximitat.

3

Cuina amb baix contingut de greixos. Reduïm els fregits cuinant amb forns
de convecció.

4

Elaborem dietes i menús especials per a infants celíacs, amb al·lèrgies
o intoleràncies.

5

Qualitat i seguretat alimentària: tenim cura de la traçabilitat dels productes
a partir d’un protocol que fa un seguiment del producte en tot el procés, des
que arriba, fins que surt de la cuina. També en el cas de les dietes especials.

6

Menús adaptats a les necessitats de cada infant. En funció de l’edat es
van introduint nous sabors i textures fomentant així un aprenentatge
per a la cultura del menjar.

7

Àpats festius per trencar rutines i treballar les tradicions
culinàries del nostre territori.
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Fomentem
un estil de vida
sa i contribuïm
a un món més
sostenible.
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UNA CUINA COMPROMESA
A QUÀLIA som responsables i ho demostrem a través d'una sèrie de mesures i
solucions que conformen la nostra Política de Responsabilitat Social Corporativa
basada en els següents punts:
1

Practiquem una política de compra responsable. Donem prioritat als productes
de quilòmetre zero, de proximitat i ecològics.

2

Contribuïm amb el medi ambient realitzant el reciclatge d’envasos i de l’oli,
dins del projecte Alba Verda, fomentem els tovallons de roba al menjador.

3

Som una empresa social compromesa amb les persones amb discapacitat.
Treballem per oferir-los-hi un lloc de treball i millorar la seva qualitat de vida.

4

Tenim cura de la seguretat alimentària a la cuina. Seguim uns protocols específics per a garantir la traçabilitat dels productes.

5

Estimem la nostra terra i la nostra cultura gastronòmica. Per aquest motiu
mirem de donar-la a conèixer a través dels menús i participant de les celebracions del calendari festiu.

6

El nostre compromís és alimentar un estil de vida feliç, sa i segur, basat
en relacions de confiança, contribuint a un món més sostenible.
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El menjador
és un espai
on es treballen
els bons hàbits a
taula i es fomenta
l'autonomia.
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ESPAI D’APRENENTATGE I CONVIVÈNCIA
A QUÀLIA creiem que l’espai del menjador és una oportunitat única d’aprenentatge
de valors, hàbits i convivència. Un moment fantàstic, perquè els infants prenguin
consciència sobre la importància del què mengen i del què vol dir alimentació
saludable.

QUINS ASPECTES TREBALLEM?
• ESPAI SENSE PRESSES: menjar no és un tràmit pel qual hem de passar, sinó
que pot ser un temps de gaudi amb els companys. Fomentem la conversa i la
sobretaula, la comunicació amb els altres ens ajuda a establir lligams entre les
persones.
• CANÇÓ DE BENVINGUDA: a partir de les cançons treballem l’agraïment cap a la
feina que ha fet un altre i ens marca l’inici del moment de dinar.
• RESPONSABILITZEM ELS INFANTS: repartim tasques i creem diferents rols dins
del menjador que es reparteixen entre els infants. D’aquesta manera promovem el treball col·laboratiu.
• FOMENTEM LA CONVIVÈNCIA i l’amistat entre infants a partir d’una distribució
de taules entre infants de diferents classes i edats que s’enriqueixen els uns
als altres.
• CULTURA ALIMENTÀRIA: a partir d’un mateix eix d’animació o centre d’interès
treballem els aliments, el seu valor i les seves propietats.
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Adaptem el
nostre projecte
a la filosofia de
cada centre escolar
oferint propostes
novedoses i
creatives.

QUÀLIA, ESPAI DE MENJADORS

11

ESPAI D’APRENENTATGE I CONVIVÈNCIA
Ens adaptem al projecte educatiu del centre, i a les necessitats i demandes de l’Ampa
per a impulsar les activitats durant l’estona d’esbarjo del menjador. Els infants escullen a quines activitats volen participar i al llarg de l’any passen per totes:
1

LA PETITA ASSEMBLEA:
Espai setmanal on es comenten els menús de la setmana i es fa un treball
sobre els aliments que s’han ingerit, es parla dels hàbits i del comportament
que ha tingut el grup durant aquella setmana.

2

REVISTA I BLOG: l’equip de redacció s’encarrega de pensar i elabroar els continguts de la revista que té un nom diferent a cada escola. Una revista que
després s'imprimeix i els infants se l'emporten a casa.

3

JOCS ESPORTIUS: realitzar esports en equip o jocs on els infants hagin de compartir i superar uns reptes. Des de “pichi” al futbol tradicional. Qualsevol joc
que ens permeti fer exercici físic és bo per fomentar els hàbits saludables.

4

LET’S PLAY: espai realitzat en llengua anglesa on es realitzen jocs amb els
infants en anglès, fomentant d’aquesta manera l’aprenentatge de l’idioma,
sobretot a nivell oral.

5

L’HORA DEL CONTE: grup de lectura dels migdies on els infants comparteixen un
mateix llibre, comenten el seu argument i els capítols que més els han agradat.
Es fa la lectura conjunta i individual del llibre i s’inicia un petit debat.

PROJECTE LA PIRÀMIDE DE L'ALIMENTACIÓ
Projecte dirigit a les escoles per treballar en l'espai del menjador per sensibilitzar sobre la importància del menjar saludable a través del joc.
• Gaudir dels aliments estimulant els sentits i transmetre la idea que
menjar també és un plaer.
• Donar a conèixer alternatives en l'alimentació i fer descobrir
als infants l'origen i propietats dels aliments a través del joc.

Projecte premiat amb una
"BECA EDUCAR MENJANT"
de la Fundació
Jaume Casademont

El paper
del monitor de
menjador no és
de vigilant, sinó
d’educador.
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UN EQUIP COMPROMÈS D’EDUCADORS
L’equip de monitors està format per persones persones qualificades i amb experiència
en el món de l’educació i en el lleure. Persones dinàmiques i alegres, amb uns valors
com a persona coherents amb la nostra filosofia. Tots ells estan acreditats amb el títol
de monitor de lleure, entre d’altres.
A més a més, comptem amb una guia de bones pràctiques del monitor de menjador
on es recullen reflexions, directrius i actituds que defineixen la nostra manera de
treballar amb les persones.

FOMENTEM LA FORMACIÓ, CAPACITEM
ELS NOSTRES EQUIPS
La formació dels equips és un aspecte clau del nostre projecte. Realitzem diferents formacions al llarg de l’any.
• Dietètica i seguretat alimentària (Títol de manipulador d'aliments)
• Prevenció de riscos laborals.
• Cursos especialitzats de lleure i educació emocional en els infants.
• Gestió i direcció d’equips.
• Formació en cuina: innovació i tècniques culinàries.

12

Ens agrada
estar en contacte
amb les famílies
i donar resposta a les
necessitats de les
ampes. Hi som
les 24 hores
del dia.
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COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES I AMPES
Destinem esforços a comunicar i a informar a les famílies de tot allò que realitzen els
seus fills durant l’espai del menjador.
• Elaborem i gestionem blogs personalitzats per a cada Ampa i els actualitzem amb
les novetats de la setmana.
• Oferim un servei de telèfon i whatsup gairebé les 24 hores del dia.
• Els infants que ho volen participen en l’elaboració de la REVISTA DEL MENJADOR.
• A través del facebook i del web donem a conèixer petites coses del dia a dia, així
com articles i curiositats sobre el món de l’educació.

També realitzem tallers i activitats dirigides als pares:
• Xerrades sobre nutrició infantil amb la nostra nutricionista.
• Xerrades educatives amb pedagogs o mestres de renom.
• Presentacions de llibres sobre educació.
• Tallers de cuina pràctics per a les famílies realitzats pel cuiner/a de l’escola.
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Contractant
els serveis de
Quàlia estàs
col·laborant a
millorar el futur
de les persones
amb més
dificultats.
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QUÀLIA MENJADORS, UN SERVEI AMB VALOR SOCIAL
Els beneficis que genera QUÀLIA van destinats a projectes per les persones amb
discapacitat de l’Associació Alba.
Entre els objectius que té el projecte hi ha el de promoure la contractació de persones
amb discapacitat i fomentar-ne la seva inclusió a la societat.
Actualment hi ha 8 persones amb discapacitat treballant al servei de QUÀLIA.

CREIEM AMB LA RESPONSABILITAT
SOCIAL EMPRESARIAL
A banda de ser responsables a nivell social i amb les persones també tenim en compte
altres factors en el nostre dia a dia i en la gestió dels serveis:
• Vetllem perquè el menjar sobrant del menjador es destini al banc d’aliments i
a famílies amb risc d’exclusió social, així com a entitats que gestionen menjadors socials. Sempre vetllant per a la seguretat alimentària.
• Impulsem l’ús de tovallons de roba en els centres escolars com a mesura
mediambiental.
• En la mesura del possible contractem serveis de Centres Especials de Treball
com la bugaderia o la neteja.
• Tenim protocols de reciclatge a les cuines de les escoles, així
com en els centres escolars. Fomentem entre els infants l’hàbit del
reciclatge i l’aprofitament dels recursos.

A través
del lleure
potenciem
les qualitats
i els valors
dels infants.
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ALTRES SERVEIS DE QUÀLIA
QUÀLIA, serveis educatius i de lleure, ofereix diferents serveis a escoles, ampes,
ajuntaments, associacions i a la població en general.

ELS NOSTRES SERVEIS:
• CASALETS EN VACANCES ESCOLARS
Durant aquests quatre anys ens hem especialitzat en la realització de casalets
en èpoques de vacances escolars (Setmana Santa, estiu, Nadal, etc)
• EXTRAESCOLARS
Activitats de lleure i d’aprenentatge, creatives i originals després de l’horari
escolar. Ex: Taller de robòtica, dansa, hip-hop, cosidor, hoquei, escacs, cuina, etc.
• TALLERS PER A ESCOLES
Oferim tallers amb un valor afegit, aprofitant els recursos que ens ofereix
l’entitat i fent visibles les capacitats de les persones per les que treballem:
· Taller de galetes artesanes en el nostre obrador El Rosal
· Pintant amb els artistes, treball col·laboratiu i artístic amb les
persones amb dificultats que participen del projecte Artis.
· Taller d’esport adaptat.
· Taller de jardineria al parc de Sant Eloi.
• CASA DE COLÒNIES DE LLESP
Gestionem una casa de colònies situada a la Vall de Boí. Realitzem estades
escolars i crèdits de síntesi amb paquets d’activitats i amb tot orgnitzat.
• SERVEI DE MONITORATGE:
Oferim activitats dirigides en festes d'aniversari, festes populars, esdeveniments, etc. Comptem amb un inflable propi i material de lleure i jocs.
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Lluís Nadal
Coordinador del servei
Avinguda Onze de Setembre s/n
25300 Tàrrega.
T 973 312 221
T 679 23 64 86
qualia@aalba.cat
www.lleurequalia.cat
www.aalba.cat

