
 COM HEM ARRIBAT A PARTICIPAR AL PROJECTE MALLORCA LA PLAT… 

 

Com tots sabeu, s’Amipa desde fa molts d’anys dur la gestió des menjador, intentant millorar 

dia a dia, s’alimentació, s’espai i cuidar es benestar des nins i nines que es queden a menjador. 

Desde uns anys enrera fins a dia d’avui, hem fet feina juntament amb el col.legi i l’ ajuntament 

per conseguir que es menjador sigui un espai confortable per tots els que l’utilitzen, per aixó sa 

va possar s’aillament acustic per disminuir es nivel de renou durant es temps de menjador i així 

aconseguir millorar es benestar dels usuaris , monitors/es , i equip de cuina. 

S´equip de monitors/es que atenen els vostres fills, están molt qualificats i tenen s’experència 

per fer que s’hora de dinar sigui un aprenentatje a l´hora de menjar els aliments que formen el 

menú , cubrir qualsevol necesitat que tenguin els vostres fills  i una experència de sociabilitzar 

amb els companys i de compartir es temps lliure des pati de menjador. 

Amb s’ il.lusió de intentar fer ses coses un poc millor, ses persones encarregades de sa comisió 

de menjador de s’ Amipa ens várem inscriure a tallers d’alimentació saludable dirigits a 

Menjadors de Centres Escolars, a on várem contactar amb altres responsables des menjadors 

d’altres centres amb propostes innovadores, amb s’ objectiu de que es nins mengin més sa, 

amb productes ecológics i locals,essent respectuosos amb el medi ambient i promocionant 

l’agricultura i ramaderia de Mallorca. 

Sa FAPA, va organitzar jornades sobre menjadors escolars, i várem assistir a sa 1ª jornada el 

mes d’octubre de l’ any 2018 al CEIP d ‘ Alaró i a sa 2ª jornada, el mes de febrer 2020, un poc 

antes del confinament al IES de Binissalem, a on ens varen presentar el projecte “Menorca al 

plat”, el qual ens va semblar molt interessant, tant es així, que várem donar ses  nostres dades 

de S’ Amipa perque ens contactassin si algún día sa posava en marxa el projecte a Mallorca. 

Uns mesos después, ens váren contactar desde Apaema per demanar-nos si esteríem 

interessats en participar amb ells en el projecte Mallorca al Plat… i després de consultar-ho 

amb sa direcció des col.legi , sa va decidir que si volíem participar… i mesos mes tard, ens 

váren donar sa bona noticia de que Apaema va sortir guanyadora des projecte. 

Així va néixer es vincle amb aquest projecte que ara començam amb molta il.lusió i que  volem 

que participeu totes ses famílies. 

 

 


