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A L'ATENCIÓ DE LES MARES I DELS PARES D'ALUMNES 

El menjador escolar en l'aprenentatge d'una alimentació saludable 
 
Benvolguda família, 
 
El motiu de la present és presentar-vos la primera de les xerrades-col·loqui que farem 
durant les properes setmanes i que poc a poc us anirem desgranant. 
 

Anirà a càrrec de la Dra. Antonieta Barahona, màster en Ciència i Tecnologia dels aliments 
per la Universitat de Barcelona (1997). En la seva activitat professional exerceix la medicina 
general en el Centre d’Atenció Primària de Lleida i realitza activitat docent en la Universitat de 
Lleida en la llicenciatura de Tecnologia dels aliments, grau de Nutrició i Dietètica Humana, 
postgrau de Nutrició Clínica. És directora d’una clínica de nutrició, que compta amb una escola 
de cuina privada, especialitzada en l’estudi de l’alimentació i la cuina saludable. La seva activitat 
inclou també àrees com l’assessoria nutricional de diversos menjadors escolars, geriàtrics, llars 
d’infants i albergs juvenils. Col·laboradora habitual en mitjans de comunicació sobre temes de 
nutrició, alimentació i salut, realitza conferències i cursos sobre alimentació i nutrició. Podem dir 
que pertany a les principals societats científiques de nutrició. 
 
El tema que tractarà és El menjador escolar en l’aprentatge d’una alimentació saludable. 
L’idea és compartir la filosofia de l’Escola, relació senzilla i propera en un ambient de família, 

també en temes d’alimentació i  les funcions educatives i formatives del seu menjador escolar 
 amb els pares i mares interessats en què els seus fills i filles adquireixin bons hàbits alimentaris.  
 

XERRADA:  El menjador escolar en l'aprenentatge d'una alimentació saludable 
A CÀRREC: Dra. Antonieta Barahona 
DIA:      Dijous 5 de febrer de 2015 
HORA:          17.15 h 
LLOC:           Biblioteca 
 
Us hi esperem ! 
 
  Susanna Cano González   Josep Salvia Canut 
  Representant de la titularitat   Director  
 
 


