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Educar la família en 
una alimentació sana 
i variada.

Els nostres tallers:
3-6 anys: Experimentem els 5 sentits a través de 
les fruites: Toquem, manipulem les fruites. Quina 
olor fan? Quin gust tenen? Què podem preparar? 
Com ens les podem menjar?
6-12 anys: Anem a l’hort, collim el que ens 
ofereix. Què podem fer amb aquesta matèria 
prima?. Tastem el peix de formes diverses.
12 anys-16 anys: Avui sopem amb els amics. 
Sorprèn-los!!! Idees saludables per sopar en 
companyia.



La nostra missió: 
Educar la família en una alimentació sana i variada.

Els nostres valors:  
Perseverança i esforç: Creiem en aquest projecte i 
persistirem amb fermesa perquè les famílies avancin 
cap a una alimentació i estil de vides més saludables.
Treball en equip: Som un equip multidisciplinari, proce-
dent de diferents sectors, aportant cadascú la seva 
experiència personal i professional. Ens complemen-
tem, iniciem un projecte junts perquè creiem en la força 
de les sinèrgies. 
Esperit de Servei: Que sa que bo, és un projecte per 
donar sortida a les nostres carreres professionals, però 
va més enllà i té una voluntat de servei a l’entorn social 
en el qual desenvolupem la nostra activitat.
Simplicitat:  Volem posar-ho fàcil a les famílies. Ensen-
yem aquelles pautes bàsiques per a una alimentació 
saludable i a més, els ajudem a posar-les en pràctica.
Respecte i Compromís: Amb el territori i la seva soste-
nibilitat. Creem una xarxa al voltant de l’alimentació 
saludable, amb els nostres col·laboradors, els nostres 
proveïdors. A més, tota la matèria primera utilitzada en 
els nostres tallers seran productes de proximitat, de 
temporada i en la mesura del possible d’origen ecològic.
Conciliació de la vida laboral i familiar: La de tots 
nosaltres, els que conformem l’equip i, la de totes les 
famílies amb infants o adolescents. Els ajudem en 
l’organització familiar dels àpats. 

 Com ho fem:
- L’oci com a factor d’aprenentatge
- Aprenentatge vivencial, que és més perdurable en el 
temps

Quins serveis o tipus de producte 
podem oferir:
Pels pares: Xerrades, tallers de cuina en horari extraescolar 
i seminaris que durant un semestre o any escolar combi-
nant classes teòriques (xerrades) i pràctiques (tallers)
Pels infants: Els nostres tallers, en horari escolar, com 
una activitat més dintre l’horari lectiu, en forma de 
activitat extraescolar (acostem el món���� de la cuina als 
infants) i com activitats temàtiques en els casals 
d’estius organitzats per les escoles


