


Sabies que amb només

un 15% dels aliments que 

es malgasten s’acabaria

amb la fam en el món?



Des de Serunion, us presentem el

projecte "El menjar no es tira" per a

donar a conéixer la problemàtica

ambiental que suposa el

desaprofitament de menjar i residus i

analitzar les principals causes del

desaprofitament alimentari, tant en el dia

a dia com en el menjador escolar, i les

seues conseqüències, amb la finalitat de

prevenir i reduir aquest, a través

d'accions sostenibles que impliquen tant

la comunitat educativa, com xiquets i

xiquetes del menjador, amb l'objectiu

estendre l'acció a la vida diària.

Un projecte per a sensibilitzar

EL 45% DE LES FRUITES 
QUE ES PRODUEIXEN 
CADA ANY NO ES 
CONSUMEIXEN

EL 35% DE LA PESCA 
MUNDIAL ES DESCARTA 
PER NO TINDRE VALOR 
COMERCIAL

NOMÉS UN 40% DEL 
CEREAL PRODUÏT 
S’UTILITZA PER AL 
CONSUM HUMÀ

CADA ANY TIREM 
EN CARN 
L’EQUIVALENT A 70 
MILIONS DE VAQUES



Objectiu del projecte

1. Identificar i analitzar què provoca el desaprofitament alimentari.

2. Ser conscients de la quantitat malgastada que generem en el centre 

educatiu.

3. Realitzar accions de prevenció individual i col·lectiva per a afavorir

l'aprofitament de recursos.

4. Incrementar accions sostenibles per a evitar desaprofitament i potenciar la 

cura del medi ambient.

5. Fomentar la participació, la cooperació i el debat de manera lúdica.

6. Promoure l'interés dels participants per a estendre les accions apreses a la 

vida quotidiana.

7. Valorar el grau de millora en la reducció del desaprofitament, al final del 

programa.



EL NOSTRE 

PROJECTE

En Què Consisteix

“El Menjar No Es Tira”?



Treballarem diferents accions per 

a aconseguir els objectius del 

Projecte EMNET 

• INFORMAR monitors/as, xiquets/es, centre

educatiu i famílies

• PESAR EL RESIDU ALIMENTARI amb els xiquets i

xiquetes del menjador

• IMPLANTAR PROGRAMA LÚDIC EDUCATIU

PER A SENSIBILITZAR amb activitats i jocs als/les

xiquets/es

• LLANÇAR REPTES d'accions sostenibles i

reducció als xiquets/es, monitors i centre educatiu

• REDUIR EL DESAPROFITAMENT en el menjador.



4 accions per a conscienciar

¡Mesurarem els

desperdicis!

Per a comprovar que quantitat

d'aliment malgastem

diàriament

Tallers de conscienciació

Realitzarem diversos tallers i 

activitats de conscienciació

per a reflexionar sobre la 

importància de no malgastar 

menjar.

Continuem mesurant!

Comprovarem que els tallers

fan efecte amb mesuraments

continus per a comprovar

l'efecte educatiu.

El repte solidari

Realitzarem un gran repte 

solidari entre tots els

centres SERUNION, perquè el 

nostre esforç repercutisca en 

un gran gest solidari.



OBJECTIU

programa

Repte solidari

mesuraments

QUAN TREBALLAREM LES 

ACCIONS DE “EMNET”?

La durada del programa va des de la segona setmana

de febrer fins al 12 de març. Durant aquestes setmanes

treballarem diversos tallers de conscienciació sobre el 

desaprofitament alimentari.

• Primera setmana: pesem els aliments!

• Setmanes consecutives: Tallers i activitats de

conscienciació.

• Setmanes finals: Mesurament del desaprofitament i

comparació de dades.



D’acord amb experts i

autoritats mundials en el tema

de l'alimentació, la

gent pot posar molt de la seua

part per a evitar que el menjar

acabe en el fem,

començant per un consum

responsable dels aliments.

CONSUMEIX AMB 

RESPONSABILITAT!

A ESPANYA

MILIONS DE 
TONES

DE MENJAR ES 
MALGASTA 
CADA ANY

DE TOT EL MENJAR 
QUE ES TIRA AL FEM, 
PROVÉ DEL CONSUM 
EN LA LLAR

DE MENJAR TIRA 
A L’ANY AL FEM 
CADA LLARQUILOGRAMS



Desaprofitament alimentari Siguem sostenibles! Posa't en moviment!

UNEIX-TE AL NOSTRE REPTE!




