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Presentació del projecte

En un lloc confinat, del nom del qual no vull recordar la
música ens va ajudar a somiar.
Al compàs de la música recordem, sentim i enyorem,
Al compàs de la música cuinem, assaborim i ens sentim
lliures.

Per això SERUNION vol fer un homenatge a la música amb
una proposta que ens convida viatjar a l'origen de la mateixa
Assaborir al ritme dels clàssics i acostar-nos al folklore i la
tradició popular i l'esport fidels al nostre estil.

Amb els instruments afinats i al compàs d'una nova realitat
pretenem dinamitzar els menjadors escolars incidint en els
hàbits d'higiene personal i les mesures de prevenció

I com no, portar la melodia a les nostres cuines, perquè cada
dia els nostres comensals puguen gaudir d'autèntiques obres
gastronòmiques amb productes de temporada i proximitat.

Una proposta fresca, dinàmiques i divertida per a seguir amb
el ferm compromís de suggerir educant en valors.

Serunion, la banda sonora de la teua alimentació

Punxa en la imatge per a veure el vídeo de presentació

https://drive.google.com/file/d/1_K8ilrGsu7yhkfOc1jACaZeDB601jlfZ/view?usp=sharing


Objectiu general
El nostre principal objectiu és convertir el menjador escolar en un espai lúdic i 
educatiu durant el temps de migdia

Per a reforçar l'adquisició de coneixements i habilitats en aquest àmbit, el nostre
projecte educatiu gira entorn de l'alimentació saludable, la cultura musical i 
popular

• Donar a conéixer els aliments de temporada i els seus beneficis a través de les
diverses activitats.

• Fomentar la cultura popular a través dels contes, cançons i celebració de dies
del calendari festiu

• Conéixer diferents músiques i melodies i relacionar-les amb l'alimentació

• Presentar diferents autors de la música clàssica

• Dinamitzar l'oci i temps lliure en el temps de menjador escolar a través
d'activitats pedagògiques de qualitat.

• Educar en valors a través de les experiències i vivències pròpies

• Reconéixer sons i melodies



Alimentació saludable

Crear hàbits
d'alimentació saludable; educar 

en una alimentació variada i 
promoure

la vida activa

Responsabilitat social

Promoure la 
responsabilitat social

Hàbits de convivència

Fomentar la cooperació i 
integració de l'alumnat; 

potenciar la igualtat
i respecte

Metodologia
Ho farem a través de:

• La promoció d'una alimentació natural, tradicional, de 
proximitat, fresca i de temporada.

• Un equip especialitzat.

• El nostre projecte educatiu, programant i realitzant
activitats per a promoure hàbits, valors i actituds bàsiques
per a l'educació d'aquests xiquets i xiquetes, en tres eixos
principals:



Calendarización i proposta d'activitats



Recursos i programacions



Avaluació del projecte

Avaluar ens permet fer una anàlisi de les accions que hem dut a terme.
Cadascuna de les fitxes d'activitat porta inserida una enquesta de valoració perquè li mateix
monitor/al fet que realitza l'activitat siga qui la responga.

Al final del curs han de poder contestar a les següents qüestions:

• Hem aconseguit els objectius proposats?

• S'han implicat els alumnes?

• Les activitats són aplicables i pràctiques?

• Hem actuat bé com a grup de treball?

• Ha millorat en alguna cosa la convivència en el nostre menjador?

Per a completar l'avaluació, es proposaran propostes de millores que es faran arribar al
Departament de Màrqueting i una revisió del projecte cara al curs següent per a treballar en la
millora contínua.


