
Campanya 2021



¿QUÈ ÉS SFWP?

Un programa del Grupo Compass per a 

sensibilitzar i combatre el malbaratament 

alimentari

STOP FOOD WASTE PROGRAM



¿Com ho
aconseguirem?

Disminució del 
malbaratament

alimentari

A les escoles proposades per a la implantació de SFWP

els nostres cuiners i monitors participaran activament

en la sensibilització tant del personal propi com dels

alumnes.

L'objectiu del SFWP 2021 és conscienciar amb la 

sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

Aquesta campanya està basada en la:



Malbaratament Alimentari

Pretenem guiar als nostres treballadors i alumnes

perquè ajudin a combatre el malbaratament alimentari

en les seves tasques diàries tant a la cuina com al

menjador.

Considerem que la millor manera per aconseguir

aquesta conscienciació és que comprovin, de primera

mà, la quantitat de malbaratament alimentari que es

genera tots els dies a les escoles.



App Mòbil
Per a sensibilitzar mediambientalment als nostres treballadors i

clients, s'ha desenvolupat una App Mòbil que els mostrarà

l'impacte del seu malbaratament alimentari.

En una primera fase mesurarem el desaprofitament

en tots els centres per a establir una mitjana (kg 

desperdicis/dia) de cadascun d'ells.
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Aquesta acció, realitzada diàriament, farà que tots ells

prenguin consciència de l'estalvi de malbaratament

alimentari en el seu dia a dia.

Quantificarem el malbaratament (pesant el 

mateix)

Registrarem el tipus de malbaratament i la

seva quantitat.



3 accions
Cada mes triarem un dia concret per a posar el focus en 

el Projecte Stop Food Waste amb l'objectiu d'educar als

nens a aconseguir reduir el desaprofitament alimentari.
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ABRIL – Celebració del Stop Food Waste Day

MAIG – Ens expliques la teva pel·lícula?

JUNY – Cloenda del projecte



Responsabilitat
Social

Scolarest s’ ha marcat un DOBLE REPTE:

Implementar aquest programa en 60 centres

durant el curs 20-21.

Aconseguir reduir en TOTS ELS CENTRES el

desaprofitament alimentari generat en el

menjador.

Si aconseguim aquest REPTE, Scolarest es compromet a 

donar 1.000 kg d'ALIMENTS a Grow Food Banks, el 

nostre projecte de col·laboració amb el Banc d'Aliments.
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¿T ’ UNEIXES?


