
Des de fa més de 20 anys, oferim serveis integrals de gestió 
d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació, 
d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així 
com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació 
d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació, en totes les etapes 
de la vida, des de la infantesa fins la vellesa.
Des dels valors del cooperativisme, amb un estil personalitzat, 
professional i proper, cooperem amb els nostres clients i 
vetllem per l’acompliment dels objectius que ens encomanen, 
amb criteris d’eficàcia i eficiència.

Amb qui treballem

AJUNTAMENTS

ESCOLES

INSTITUCIONS I ORGANITZACIONS

EMPRENEDORIA SOCIAL

Gestió d’eco-menjadors escolars
Proposem un model d’alimentació saludable, sana i 
equilibrada adaptada a les característiques i necessitats 
dels infants i fonamentada en els principis de la Guia 
d’Alimentació Saludable dels Departaments d’educació 
i Salut de la Generalitat de Catalunya, a través d’una 
acurada selecció de proveïdors locals i de proximitat, i 
amb l’ús de matèria prima ecològica.
La nostra oferta de servei acompleix amb dels requisits de 
qualitat, seguretat alimentària, recollida selectiva i control del 
malbaratament que estableix la normativa vigent.

Orientació dietètic i nutricional 
Oferim la possibilitat que les famílies i equips docents de 
les escoles pugin rebre un assessorament personalitzat, 
per part del nostre equip de nutricionistes.
Oferim assessorament i formació a les AFAS i a escoles 
per implantar un model de menjador a la seva escola, 
basat en els principis de l’alimentació, saludable, de 
proximitat i ecològica.

Treball educatiu en temps de migdia 
L’espai del migdia és un temps de descans, lliure, alterna-
tiu, participatiu, autònom i educatiu, que ha de respectar 
la necessitat dels infants d’esbarjo i de trencament amb  
les activitats lectives. Gestionem aquest espai a través  
d’un projecte educatiu, basat en els principis i valors 
cooperatius i integrat amb el projecte educatiu de l’escola.

Projecte educatiu i formacions 
basades en l’alimentació saludable
Recomanacions, xerrades i un projecte educatiu 
específic a treballar amb mestres i infants dins de 
l’horari lectiu que permeten promoure una alimen-
tació de qualitat posant molta cura en els aspectes 
nutricionals i els hàbits higiènics i educatius, socials 
i de convivència dels àpats, així com en els aliments 
de proximitat i els ecològics.
Aquestes accions se centren en la varietat i la identitat 
gastronòmica de la zona i fomentant la identificació, la 
descoberta i l’acceptació progressiva dels diferents ali-
ments i plats, educant l’infant en el plaer de menjar.

Gestió d’activitats extraescolars, 
Tallers d’estudi i casals d’estiu
Gestionem programes d’activitats extraescolars, 
serveis d’acollida matinal i de tarda a les escoles, 
així com tallers d’estudi fora de l’horari lectiu  
i programes d’activitats d’estiu. 

Formació a equips de cuina 
i equips educatius
Oferim formacions als equips en manipulació d’ali-
ments, tècniques de cuinat amb producte fresc, gestió 
d’al·lèrgies i intoleràncies i protocols de seguretat i 
higiene als menjadors escolars.

AFA’S i Escoles
A través de Doble Via oferim solucions a mida per a escoles i famílies que donin resposta a les necessitats 
d’alimentació saludable, d’educació en el temps de lleure del migdia. També gestionem altres serveis escolars 
complementaris com acollides de matins i tardes, activitats extraescolars, aules d’estudi, etc. El nostre objectiu 
és el d’oferir a infants i joves, i de forma integrada, una alimentació i un lleure de qualitat en temps no lectiu.



Un equip de persones expertes
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Director de la Unitat de Negoci de Serveis a Escoles i Promoció 
del cooperativsme at Doble Via Cooperativa. Llicenciat en 
pedagogia i amb una experiencia de més de 20 anys en el 
món de l’Educació en el Lleure i la Pedagogia Social.

Dietista i ideòleg del projecte de serveis a les escoles de la 
cooperativa Doble Via. També participa en la cerca i elecció 
de productors i proveïdors afins a la filosofia del projecte. 
Amb més de 13 anys d’experiència al món dels Menjadors 
Escolars Ecològics.

Cuiner i dietista integratiu compromès amb el projecte. 
Exercint com a cuiner i docent des de fa 20 anys. 
Actualment exercint funcions de coordinació de les cuines 
in situ de les escoles de Doble Via.

Cap del departament de Facturació de Clients. Formada en l’àmbit 
de la gestió Administrativa i l’atenció al client amb més de 25 anys 
d’experiència en el sector. Dona suport en l’àmbit d’escoles portant 
la gestió del cobrament de les quotes i l’atenció a les famílies.

BIO · PROXIMITAT · HÀBITS SALUDABLES · DIETA MEDITERRÀNIA · 
TREBALL EDUCATIU EN TEMPS DE LLEURE · CAPACITACIÓ PROFESSIONAL 

A CUINES · FLEXIBILITAT · +20 ANYS EXPERIÈNCIA

Una resposta integrada i transversal de serveis
L’abast i diversitat de temàtiques i públics en les que es mou Doble 

Via Cooperativa ens permet oferir la cobertura de polítiques i projectes 
que poden tenir impacte transversal dins d’una organització i donem 

resposta a aquest tipus de necessitats de forma coordinada.

Doble Via és una organització 
reversible off/on line

La majoria dels nostres serveis els 
podem oferir en ambdues modalitats.


