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SCHOOL_MEALS comença a caminar! 

Estem encantats de compartir amb vosaltres el primer butlletí d’informació de 

SCHOOL_MEALS, on us informarem sobre els avenços, notícies i resultats del 

nostre projecte de recerca.  

SCHOOL_MEALS és un projecte de recerca que desenvoluparem des del 

Departament d’Economia de la Universitat de Girona i amb finançament de la 

Fundació ”la Caixa”. La idea del projecte sorgeix de la manca d’evidència científica 

sobre l’impacte causal dels ajuts de menjador escolar sobre l’alumnat que els 

percep. Pretenem respondre a preguntes com: els ajuts de menjador escolar 

garanteixen la igualtat d’oportunitats educatives durant la infància? És suficient 

l’import dels subsidis rebuts? El programa de beques menjador cobreix tots els 

infants vulnerables? Qui en queda fora i per què? Amb les respostes a aquestes 

preguntes, volem contribuir a enriquir el debat públic i a construir polítiques socials 

que garanteixin la igualtat d’oportunitats a tots els nens i nenes.  

Per què SCHOOL_MEALS? 

Gairebé un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa, i més d’un de 

cada deu viu en una llar en risc de pobresa extrema. Tot i la lleugera millora de 2021, 

la taxa de pobresa infantil (29,3%) encara se situa 5,4 punts percentuals per sobre 

la taxa existent abans de la gran recessió de 2008 (23,9%).  

A escala europea, aquestes dades ens situen al capdavant de la classificació de 

països on la pobresa infantil és més alta, juntament amb Romania i Bulgària. Les 

dades d’inseguretat alimentària tampoc són esperançadores: el 4,4% dels infants 

catalans viu en una llar que no es pot permetre menjar carn, pollastre o peix (o el 

seu equivalent vegetarià) almenys cada dos dies i el 10,0% viu en una llar que ha de 

recórrer a una ONG per obtenir aliments, roba o altres béns bàsics.  

Els ajuts de menjador escolar, un recurs clau per combatre la pobresa 

infantil i garantir la igualtat d’oportunitats educatives 

Els programes de menjador escolar són fonamentals per garantir que els infants 

rebin la nutrició que necessiten per créixer i desenvolupar-se adequadament. Per a 

molts infants, especialment els més vulnerables, els àpats escolars poden ser l'única 

font d'aliments sans que reben cada dia. A més, la recerca científica ha demostrat 

que l'accés a una alimentació nutritiva millora les capacitats cognitives i el rendiment 

acadèmic dels estudiants, fet que pot reduir les desigualtats educatives. En 

definitiva, els programes de menjador escolar tenen un paper clau en garantir que 

tots els infants tinguin accés a la nutrició que necessiten per prosperar tant dins 

com fora de l'aula. 
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El percentatge d'alumnes que utilitza el servei de menjador escolar a Espanya varia 

molt segons l'etapa educativa. No obstant això, en les últimes dècades, la proporció 

d'usuaris de menjador escolar ha augmentat tant en l'educació infantil com en la 

primària. Concretament, des del curs 1996-1997, el percentatge d'alumnes que 

utilitza el menjador escolar ha augmentat 16 punts percentuals en l'educació infantil 

i 12 punts percentuals en l'educació primària (vegeu la Figura 1). En canvi, la 

proporció d'alumnes que empra el menjador escolar en l'educació secundària s'ha 

mantingut constant al voltant del 10%. Tanmateix, si desagreguem les dades, 

sorgeixen diferències importants entre els alumnes de centres públics i privats i 

també entre Comunitats Autònomes. Per exemple, durant el curs 2020-2021, la 

diferència entre la proporció d'alumnes que utilitza el servei de menjador escolar 

en centres públics i privats va ser de 13,1 punts percentuals en l’educació infantil, 

7,7 punts percentuals en l’educació primària i 19,2 punts percentuals en l’educació 

secundària (vegeu la Figura 2). Així mateix, és al País Basc on hi ha el percentatge 

més elevat d'alumnes que utilitza el menjador escolar, mentre que a Ceuta i Melilla 

aquestes proporcions són les més baixes (vegeu la Figura 3). 

Figura 1: Proporció d'alumnes que dina a l'escola, per etapa educativa, cursos 

1996/1997 – 2020/2021, Espanya 

 

Nota: Nota: les dades del curs 1997-1998 no estan disponibles. Andalusia, Catalunya, País Valencià, 

Galícia i Navarra no proveeixen dades per tots els cursos acadèmics. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional. 
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Figura 2: Proporció d'alumnes que dina a l’escola en centres públics (A) i privats (B), 

per etapa educativa, cursos 1996/1997 – 2020/2021, Espanya 

 

Nota: Nota: les dades del curs 1997-1998 no estan disponibles. Andalusia, Catalunya, País Valencià, 

Galícia i Navarra no proveeixen dades per tots els cursos acadèmics. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional. 

Figura 3: Proporció d'alumnes que dina a l'escola, per etapa educativa i Comunitat 

Autònoma, Espanya, curs 2020-2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional. 

A part de les diferències en la proporció d’alumnes que utilitzen el servei, Educo 

(2022) i Save the Children (2022), a partir de dades del Ministeri d’Educació i 

Formació Professional, demostren que no tots els alumnes en risc de pobresa reben 

un ajut de menjador escolar. En el pròxim butlletí d’informació veurem en quina 

mesura les beques menjador no cobreixen tots els alumnes vulnerables.  
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Propers esdeveniments 

Des de l’equip de SCHOOL_MEALS ens plau convidar-vos a participar en la primera 

reunió presencial del projecte, programada pel dijous 4 de maig de 2023 a l’edifici 

CaixaForum Macaya (Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona) de 10:00 a 14:30. La idea 

de la jornada és presentar-vos en detall el nostre projecte i sobretot volem crear 

amb vosaltres l’oportunitat de compartir idees i experiències entorn el programa de 

beques menjador. Us agrairem molt si ens podeu confirmar la vostra assistència per 

correu electrònic a sara.ayllon@udg.edu o samuel.lado@udg.edu abans del 20 de 

març de 2023. 

La vostra col·laboració, l’èxit de SCHOOL_MEALS 

Finalment, ens agradaria transmetre que SCHOOL_MEALS és possible gràcies al 

vostre suport. Per això us volem agrair el vostre compromís i implicació en aquesta 

iniciativa. 

Estigues informat 

Si voleu mantenir-vos al dia de les últimes novetats de SCHOOL_MEALS, podeu 

seguir-nos a les xarxes socials (@schoolmeals_UdG) o visitar la nostra pàgina web 

(http://www.saraayllon.eu/school-meals.html). També podeu posar-vos en contacte 

amb nosaltres (sara.ayllon@udg.edu o samuel.lado@udg.edu) per a més 

informació.  
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