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Estat de l’art:

Malbaratament alimentari (MA)

1/3 aliments
perduts o
malbaratats

2/3
dels aliments
consumits

MA en països industrialitzats com el nostre
Llars

53%

Restauració

12%

Comerç al detall i a l’engròs

5%

Indústria de transformació

19%

Producció primària

11%

256 milions d’àpats servits als menjadors escolars (2013)
BCN: 68% dels residus totals són residus orgànics

MA a les escoles: 60-100gr per comensal/dia
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(Springmann et al., 2018); (Anderson et al., 2017); (Lindgren et al., 2018); (Gustavsson et al., 2011); (Cañizal,
2017); (Villadiego et al., 2018 ); (Mundet Terricabas, 2017); (Derqui et al., 2018 )

Impacte
ambiental
social
econòmic

Estat de l’art:

Nudging strategies & menjadors escolars

“Nudging strategy” és qualsevol factor que altera el comportament humà d’una
manera previsible sense prohibir cap opció mitjançant canvis en l’entorn.
Èxit: augmentar el consum de fruites i verdures als menjadors escolars dels Estats Units
Determinants del malbaratament alimentari post-consum:

Vs.
(Temps de dinar)
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(Mida del plat)

(Thaler and Sustein, 2008); (Chapman and Ogden, 2012 ); (Byker et al., 2014); (Bergman et al., 2004); (Capps
et al., 2019); (Bark et al., 2014); (Miller et al., 2015); (Thiagarajah and Getty, 2013); (Marlette et al., 2005)

(safates vs. plats)

Objectius de l’estudi:
Objectiu principal:

Objectius
específics:

Estudiar el potencial de les nudging strategies en prevenir el MA com a contribuïdors a assolir
dietes Sostenibles per contribuir a la transició cap a sistemes alimentaris sostenible, actuant als
menjadors escolars.
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1- Dissenyar, implementar i avaluar l’impacte de diferents nudging strategies en la
prevenció del MA post-consum als menjadors escolars.
2- Avaluar metodologies de quantificació i proveir quantitats reals de MA post-consum als
menjadors escolars

Metodologia
Tasca 1.1_ Revisió de literatura (quantificació de MA i nudging strategies)
Tasca 1.2_ 5 escoles pilot de la Regió Metropolitana de Barcelona
Enfoc en 4 fases (metodologies mixtes):
1ª fase_ Observació participant

2a fase_ Quantificació del MA en cada pilot

3ª fase_ Disseny de nudging strategies

4a fase_ Implementació i quantificació del MA

Tasca 1.3_ Anàlisi de dades
• Mean pair-wise variance test; software STATA
• Estadística descriptiva
Context de l’estudi: REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA
Període de l’estudi: FEBRER – MAIG 2019
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Metodologia:

Nudging strategies implementades
PILOT 2 & 3:

PILOT 1:
1) Plantilla menú

3) Semàfor de la gana

1) Nou missatge de la coordinadora de menjador:
“Recordeu de demanar a la monitora que us
serveixi una quantitat de menjar que us acabareu,
ja que podeu repetir si us quedeu amb gana”

2) Tractar el problema del MA a tutoria

2) Instruccions per menjar fruita

PILOT 4:
1) El menú del dia amb monitors/es
2) L’espectacle de com menjar les fruites
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Resultats:

Resultats principals (4 pilots)
4a fase

2a fase

50%

20%

1r plat
2n plat

29%

postres
pa

7

-7(±9,06)kg

MA mitjà diari per comensal: 30,58 (±16,59) g

-34***%

Diferència MA diari per comensal (2a fase- 4a fase) entre els 4 pilots (g)
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1st1course
bread
pa
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postres
Àpat
plat dessert
Diferència MA(2a fase-4a fase)(g)

MA mitjà diari per comensal: 46,92(±22.96) g
 9,34% de l’àpat mitjà servit

MA mitjà diari per escola:: 13,13(±9,06)*kg

MA (g/dia/comensal) g

MA mitjà diari per escola:
20,58(±12,23)kg

1%

*α≤0,1
**α≤0,05
***α≤0,01

MA 2a fase

MA 4a fase

Dif. MA

Resultats: Resultats principals

*α≤0,1; **α≤0,05; ***α≤0,01

2a fase (baseline)

45,74 (±12,23) g

PILOT 2

43,41(±15,57)g

PILOT 4

34% 27%

Contribuïdor ppal.(%)

19,2%

30,1% *MA postres

31,4*%

57,1% * MA postres

28,5*%

32,3%* MA 1r plat

3% 18%

50,96(±25,79) g
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Dif. MA diari/comensal(g)

Contribuïdors ppals.(%)

39%

PILOT 3

PILOT 1

MA diari /comensal (g)

4a fase (impacte)

55
%

40%

24%

23%
37
%

1% 10%
14%

44,90(±29,90) g

61,2**%

75%
1r plat

2n plat

72,3% **MA postres
44,8%* MA pa
postres

pa

Resultats:

Conclusions i limitacions de l’estudi

Conclusions:
•
•
•
•

MA mitjà diari per comensal 46,92 (±22.96) g
Nudging strategies  tenen potencial per prevenir el MA post-consum als menjadors escolars
Major efectivitat en la prevenció del MA de postres –fruitesIntervencions que inclouen personal del menjador major impacte

Limitacions de l’estudi:
•
•
•
•
•
•
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Mostra
Impacte a curt termini
Nudging strategies del tipus comunicatiu
La presència de les investigadores pot haver influenciat el comportament dels comensals
La presentació i el mètode de cocció poden influenciar en el MA post-consum
Tipus d’aliments servits associats amb diferents nivells de MA

Reflexions:
•

•

Línies de futur

Estratègies alternatives de canvi de comportament 
•

Problemes de matemàtiques calculant el % de MA

•

Anàlisi de frases en assignatures de llengües que tractin el MA

Altres tipologies d’estratègies de prevenció del MA

• Mostra més gran  ex: tota la Regió Metropolitana de Barcelona amb més escoles.
• Impacte a llarg termini  tant a les escoles com a les llars de les famílies dels alumnes,
treballadors del menjador, mestres...
• Estudiar impacte segons: titularitat d’escoles, localització, tipus d’actors gestionant els menjadors
(ex. AMPAS/AFAS), tipus de càtering...
• Estudiar la variabilitat dels menús (temporada, ecològics...) i la generació i prevenció del MA
• Quantificació del MA complerta: MA cuina + MA servei + MA post-consum
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Resultats:
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BLOG

https://escolescontraelmalbaratament.blogspot.com/
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