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No anar en dejú a l’escola 
  
Es calcula que aproximadament un 10% dels escolars espanyols assisteixen en dejú a les escoles. És a dir, 

no porten res a la panxa quan assisteixen al seu centre d’ensenyament. Això significa que durant les 

primeres hores de classe no s’assabenten  de res. Temps perdut per l’aprenentatge! 

Tant costa que els infants mengin algun nutrient que els aporti un mínim d’energia pel seu cervell per 

començar el dia amb bon peu? És que els pares no s’adonen que s’ha de trencar el llarg dejuni? Perquè 

l’esmorzar trenca el dejuni des de l’última ingesta del sopar del dia anterior fins l’arribada del dia 

següent. La hipoglucèmia està servida als infants que van a l’escola en dejú i el seu cervell està adormit; 

no s’assabenten de res... fins que arriba l’entrepà reparador de l’hora de l’esbarjo (jo l’anomeno “entrepà 

de supervivència mental”). 

Ja sé que la ideal recomanació que els infants i els adults també esmorzin amb “forquilla i ganivet” està 

en desús. Tan bé com es feia antigament i se segueix fent en les zones rurals espanyoles, a base d’un 

respectable tassó de llet, una bona torrada amb oli d’oliva verge, acompanyada d’uns tomàquets madurs, 

un tros de formatge fresc o alguna cosa d’embotit i una peça de fruita o un suc. Però, encara que sigui un 

sol vas de llet amb cereals, no em diguin que és un impossible! Aquí sí que hauríem de prendre exemple 

dels suculents esmorzars nord-americans i d’altres països occidentals, amb els seus ous fregits, bacó i 

altres condiments (amb “fundamento”, com diria l’entranyable cuiner Arguiñano).  

Que no hi ha temps per esmorzar amb les típiques presses dels matins? Doncs, bé: aixequeu-vos tota la 

família mitja hora abans. Seieu-vos tots al voltant de la taula i esmorzeu amb calma, afavorint així la 

convivència familiar. Penseu que potser és l’únic àpat que es podrà fer amb tota la família al complet; 

llavors, els nens i nenes mengen a l’escola i els pares i mares en els seus llocs de treball, i a la nit quan 

arriben a casa, els infants ja estan adormits.  

No ho dubti: esmorzar bé a casa ajuda a l’èxit escolar. I aquesta ha estat la recomanació que he fet a la 

web de la conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la qual col·laboro com assessor 

i que vostè pot consultar: www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola/, i si “clica” a la pestanya de 

recomanacions em veurà en un petit vídeo donant aquests elementals consells als pares. Que els aprofiti 

l’esmorzar! 
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