
Proposta pedagògica



Què has fet avui en el col·legi? Què has menjat? T'ho
has menjat tot? Com t'ho has passat?...

Són moltes les preguntes que les famílies us feu en 
rebre als xiquets i xiquetes en els centres escolars, i 
nosaltres volem ser part d'eixa resposta, la resposta
del compromís amb l'educació i el desenvolupament
dels més menuts.

Històricament, el servei de menjar escolar ha sigut un 
espai d'expansió en el temps lliure que generava la 
inquietud de professionals i famílies en el 
desenvolupament del dia a dia en el centre. 
Nosaltres, com a part activa en la vida escolar, volem
dotar de solucions el temps de menjador escolar, 
convertint-lo en un espai EDUCATIU que acompanye
els VALORS amb una forta RESPONSABILITAT AMB LA 
TASCA EDUCATIVA.

Des de SERUNION tenim el repte de professionalitzar
l'atenció en el menjador escolar, amb personal 
format, que enfortisca el seu desenvolupament
personal amb la satisfacció d'un treball ben fet. A 
través del nostre ampli equip pedagògic hem
desenvolupat un pla d'acció per a acompanyar als
nostres equips en el dia a dia, facilitar-los el treball i 
acompanyar-los en la seua tasca que té un únic
objectiu: El benestar dels nostres xicotets
comensals.



Eduquem per a la sostenibilitat ensenyant
als xiquets i xiquetes la importància de 
cuidar del medi ambient a través del 
reciclatge, el reaprofitament de materials i 
accions quotidianes respectuoses amb el 
nostre entorn.

Eduquem per a la salut a través de 
la promoció d'una alimentació
variada i equilibrada, hàbits
d'higiene i la pràctica d'activitat
física.

APOSTEM PER LA PEDAGOGIA DE 
L'ALIMENTACIÓ!

Eduquem per a la convivència
mitjançant activitats que fomenten
la igualtat, el respecte i el diàleg,
promovent d'aquesta manera la
cooperació i integració dels xiquets
i xiquetes.
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• Conscienciar als menuts dels problemes ambientals i 
mostrar-se sensibles davant ells.

• Fomentar interés en la participació i millorar el medi.

• Desenvolupar la capacitat dels xiquets d'informar-se 
sobre coses que no saben del medi que els envolta.

• Ampliar els coneixements de l'entorn pròxim.

• Desenvolupar un esperit crític i constructiu per al 
desenvolupament social.

• Sensibilitzar sobre els problemes mediambientals i 
motivar a l'acció personal com a medi per a la solució.

• Metodologia activa basada en el joc i amb l'alumnat

com a centre d'interés.

• La cooperació entre companys amb l'Aprenentatge

Cooperatiu

• La resolució de problemes mitjançant l'Aprenentatge

Basat en Problemes

• La creació de projectes amb l'Aprenentatge Basat en

Projectes

• El foment del pensament crític a través de

l'Aprenentatge Basat en el Pensament

• Dossier d'activitats mensual.
• Cartelleria del projecte per a la conscienciació mediambiental.
• Etiquetes de bons costums sostenibles.
• Elements distintius per al comité de sostenibilitat.
• Material reciclatge
• Material de papereria especificat en cada activitat

• Observació dels participants
• S'han involucrat?
• L'activitat ha complit els objectius proposats?
• Assemblea mensual: Opinió i propostes dels

participants.

Materials

Objectius
Metodologia

Avaluació

Proposta didàctica

Les nostres cites sostenibles!

• Diamundial delsanimals
• Diade l’ecologia
• Diade l’arbrede la ComunitatValenciana

• L’horadel planeta
• Diamundial de les abelles

La cita sostenible



JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

Després de l'èxit de la primera edició, 
renovem el nostre projecte educatiu-
gastronòmic amb noves receptes com a 
homenatge a la gastronomia de la 
Comunitat, des de l'adaptació de les 
receptes tradicionals de la mà de nous
xefs dels centres escolars que han volgut
portar als nostres menjadors la recepta 
més popular de la zona en la qual
treballen.

Abans d'encendre els fogons, deixa'ns
avançar-te alguna cosa sobre la 
gastronomia de la Comunitat Valenciana. 
Gràcies a la generositat de les seues
fèrtils terres i de la seua costa, 
adquireixen gran importància els
productes de l'horta i de la mar.

Hi ha un bon grapat de productes de 
qualitat que compta amb Denominació
d'Origen, és el cas de la carxofa de 
Benicarló, de la xufa de València o 
del kaki de la Ribera del Xúquer. Encara 
que és clar que l'arròs és l'aliment més
versàtil i utilitzat en aquestes latituds.

De la mà de la gastronomia, ens
endinsarem enguany en els aspectes
tradicionals que configuren els valors, els
costums, el fer i la identitat de les 
persones en la Comunitat Valenciana.

A dinar i aprendre!



Proposta didàctica

El dia de la tradició

• Conéixer la riquesa gastronòmica de la Comunitat
Valenciana a través de plats tradicionals i els seus
ingredients.

• Identificar els beneficis de l'alimentació saludable a 
través del coneixement de les propietats i beneficis
dels aliments.

• Impulsar l'economia local a través de la presentació
de diversos productes de temporada i D.O.

• Divulgar les tradicions populars de la Comunitat
relacionades amb la gastronomia.

• Recuperar els costums i jocs populars com a element
didàctic de convivència, aprenentatge i 
desenvolupament.

• Reconéixer i empoderar el treball dels nostres cuiners
i cuineres donant visibilitat i protagonisme a 
les seues propostes.

• Metodologia activa basada en el joc i amb l'alumnat

com a centre d'interés.

• La cooperació entre companys amb l'Aprenentatge

Cooperatiu

• La resolució de problemes mitjançant l'Aprenentatge

Basat en Problemes

• La creació de projectes amb l'Aprenentatge Basat en

Projectes

• El foment del pensament crític a través de

l'Aprenentatge Basat en el Pensament

• Dossier d'activitats mensual.
• Cartelleria del projecte
• Infografies d’ingredients i receptes del mes.
• Elements decoratius per a les taules expositores.
• Material didàctic per a la realització d’activitats.

• Observació dels participants
• Els han agradat els plats?
• L’activitat ha complit els objectius proposats? 
• Assemblea mensual: Opinió i propostes dels

participants.

Materials

Objectius Metodologia

Avaluació

Setembre Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig Juny

LES RECEPTES DE TRADICIÓ MES A MES

Xapurrat
Guisat de 
Sant Roc

Pastel de 
Monianto

Arròs amb
pilotes de 

Nadal

Fideus a la 
cassola

Olla 
valenciana

Arròs al forn
de bacallà

Paella de 
carxofes i 

faves

Paella 
d’espinacs i 
aladrocs de 
Xàbia

Coca de 
pimentó,
tonyina i ou.
Xàtiva

UN PROJECTE EDUCATIU PER A CADA PLAT

Els aliments
de la 

gastronomia
valenciana

Elements
tradicionals
de la cuina
valenciana

Elements
tradicionals

de l’horta i el
camp

Jocs i esports
tradicionals

de la 
Comunitat
Valenciana

Festes
tradicionals

Monuments, 
escultures i 
obres d’art

populars

Vestits
populars i 

regionals de la 
Comunitat

Expressions i
paraules
típiques i
populars

Valencianes

Treballs
artesanals de 
la Comunitat
Valenciana

Persones i 
personatges

populars de la 
cultura 

Valenciana



Ser positiu sempre suma! Per això Serunion incorpora al seu equip al
prestigiós neuropsicòleg, expert en plasticitat cerebral i autor del Best-
seller Internacional "El cerebro del niño explicado a los padres".

Álvaro Bilbao al costat de l'equip de coordinació pedagògica de Serunion,

ha creat una guia de treball amb la metodologia "educar en positiu en el
menjador i el pati escolar".

L'objectiu d'aquesta acció és realitzar una profunda transformació dels equips de 
monitoratge dels centres que converteix "L'educació en positiu" en el mètode de 
treball SERUNION.

Una col·laboració a llarg termini que se centrarà a donar recursos, 
tècniques i una visió àmplia als nostres equips de monitors i monitores 
sota la supervisió dels nostres coordinadors de l'equip pedagògic.

Proposta didàctica

L’educació en positiu

Com anem a fer-ho?

Càpsulesformatives:a través de
vídeos, els educadors rebran nocions
bàsiques, tècniques i recursos per al
treball diari.

Xarradesafamílies iprofessionals:Apostem
per l'educació en positiu! Per això, al  llargdel
curs apostarem per diferents webinnars
realitzades per Alvaro Bilbao  dirigides a
docents, famílies i equips de serunion.

Tallerspresencials: Cursos i tallers

presencials amb la nostra filosofia

d'educar en positiu.



Proposta didàctica

Va de bo!

• Donar a conéixer els jocs de carrer, populars i 
tradicionals de la Comunitat Valenciana i 
les seues variants de joc.

• Fomentar un ambient de joc cooperatiu i col·laboratiu
a través de l'educció en valors.

• Contribuir a un estil de vida actiu a través del joc.

• Construir un espai inclusiu als patis escolars, dotant
d'igualtat d'oportunitats a tots els i les alumnes del 
centre.

• Facilitar opcions d'oci de qualitat durant el temps de 
menjador escolar.

• Metodologia activa basada en el joc i amb l'alumnat

com a centre d'interés.

• La cooperació entre companys amb l'Aprenentatge

Cooperatiu

• La resolució de problemes mitjançant l'Aprenentatge

Basat en Problemes

• La creació de projectes amb l'Aprenentatge Basat en

Projectes

• El foment del pensament crític a través de

l'Aprenentatge Basat en el Pensament

• Dossier d’activitats mensual.
• Cartelleria del projecte
• Material per a la realització d’activitats.

• Observació dels participants
• Els han agradat els plats?
• L'activitat ha complert els objectius proposats?
• Assemblea mensual: Opinió i propostes dels

participants.

Materials

Objectius
Metodologia

Avaluació

Tots a jugar!  Cada mes una partida diferent

Octubre Novembre Desembre Gener Febrer Març Abril Maig

El mes de  la Pilota 
Valenciana

Juguem a les xapes
Enredats amb La 

goma
Que gire La 

Trompa
Que roden les 

boletes
A llançar el baló!

Baló presoner
A tota Corda

Pujant i baixant
amb el IO-IO



L'estoig de jocs Serunion, és una proposta de recursos educatius que pretén ser un referent

en el dia a dia dels centres en el temps d'oci de menjador.

El nostre estoig està compost per diverses targetes temàtiques. A través del seu plantejament

flexible, oferim al centre diverses opcions que ens permeten construir un itinerari d'experiències

educatives.

Cada curs afegim una nova col·lecció de recursos fins a completar el nostre estoig. Enguany

comptarem amb les següents categories

• Dotar als equips de monitoratge de recursos per a 
la dinamització dels grups.

• Dinamitzar el temps de menjador escolar a través 
de la participació activa i decisió dels alumnes a 
través de l'elecció d'activitats de manera lliure.

• Crear espais lúdics amb l'objectiu de treballar el 
desenvolupament personal, la gestió d'emocions, 
promoure la convivència, imaginació i oci actiu
comunitari.

• Fomentar la participació dels equips d'educadors
dels centres en la creació de recursos en benefici
de tots

• Metodologia activa basada en el joc i amb

l'alumnat com a centre d'interés.

• La cooperació entre companys amb

l'Aprenentatge Cooperatiu

• La resolució de problemes mitjançant

l'Aprenentatge Basat en Problemes

• La creació de projectes amb l'Aprenentatge

Basat en Projectes

• El foment del pensament crític a través de

l'Aprenentatge Basat en el Pensament

• Estoig de recursos TATXIM-TATXAM
• Joc de 50 cartes Primera edició.

• Observació dels participants
• Els han agradat els plats?
• L'activitat ha complert els objectius

proposats?
• Assemblea mensual: Opinió i propostes dels

participants.

Materials

Objectius Metodologia

Avualació

Proposta didàctica



Calle Ciudad de Onda 5,Nave D,  
46988 Paterna
961 32 00 11

Equippedagògic
Rosa García
Susana  Casado
Bea Riera
Ana Cortijo
Marta Ribera
Elena Ribes
Bea Velis
Marián de Llano
Sergio Mainero
Sergio Villalba 

Supervisió nutricional i operativa
Andrea López
Blanca Gómez


