
Benvinguts/des  al "petit  blog" del menjador!  

Des d'aquí hi podreu seguir mes a mes les diferents activitats que realitzem a l’ espai del migdia. 

EQUIP DE MONITORS/ES 

P3A Marta Girona 

Encarni Urbano 

P3B Montserrat Ramon 

Cristina Martínez 

P4A Irene Sanabria P4B Mireia Moreno 

P5A Neus López P5B Sandra Pesquera 

P5C Teresa Mañan   

1rA Rocío Sánchez 1rB Xavier Sojo 

2nA Laura López 2nB Yolanda Díaz 

3rA Toni Rubies 3rB Roger Mateus 

4tA Roger Colomé 4tB Patro Gabalón 

5èA MªCarmen Pàmies 5èB Almudena 

6èA David Pagán 6èB Carlos Acuña 

COORDINADORA Filomena Peregrina 
 

 

                                               



Al llarg del curs 2018/19 acabarem de consolidar el projecte d'autonomia. 

https://ampaescolabogatell.files.wordpress.com/2014/01/projecte-autonomia-presentacic3b3-

famc3adlies-bogatell.pdf 

Aquest any l'equip de monitors/es hem consensuat que la tasca de monitor/a de reforç en l'estona 

del menjador sigui, principalment, ajudar els grups de  P4, P5 i 2n, ja que són les classes on hi ha 

nens/es amb NNEE. Són quatre infants que necessiten aquest ajut i, alhora, els monitors amb el 

càrrec de reforç, ajuden també al monitor/a referent de cadascun dels grups en el moment de l'àpat. 

Considerem important dur a terme aquesta acció de reforç perquè facilita l'atenció a tots els infants 

del grup 

Enguany, un dels canvis d'organització que hem implementat en el projecte, és que el grup de P3 

dina fora del menjador a les taules plegables. Aquest fet suposa un gran avantatge per dues parts. 

Per una banda, els infants dels cursos superiors que dinaven en el primer torn ara tenen més espai i, 

per altra banda, els petits de P3 es troben en un lloc més adient per treballar el projecte 

d'autonomia, més adequat per a les seves necessitats (l'espai és més ample i tranquil, les taules són 

més baixetes, i tenen a prop els lavabos i la sala de descans). Doncs,  amb la nova distribució de les 

taules del menjador s'ha guanyat espai que facilita el correcte funcionament del projecte.  

                                  

Aquest curs també hi ha hagut canvis en el funcionament i en el tipus d'activitats, i en les 

distribucions al pati: 

Funcionament: 

S'han programat les activitats de manera que la meitat de l'equip de monitors/es pugui desenvolupar 

totes les activitats possibles al pati. Només en dies esporàdics farem activitats d'interior com teatre o 

ball, per exemple, o dies que el temps no sigui adient (pluja, fred,etc.). 



S'ha obert el pati de 1r/2n (pati de l’Av. Bogatell) i serà el pati base per aquests cursos, la qual cosa 

facilitarà el cobriment del buit de vigilància del curs passat. Això no vol dir que aquests cursos no 

gaudeixen de les pistes de bàsquet o futbol, ja que tots els dijous podran fer-ne ús per jugar. 

El divendres continua sent el dia sense pilota (dia sense futbol). Ens sap greu, ja que hi ha molts tipus 

de jocs per jugar amb una pilota, però ens trobem que gairebé sempre els infants acaben jugant a 

futbol i ocupant una pista on tots/es tenen dret a jugar.  

Tipus d'activitats: 

La gran majoria de les activitats estan programades per ser realitzades al pati tot i ser petits tallers, 

activitats creatives, de ludoteca o la caixa dels contes. 

Les activitats són programades mes a mes tot pensant en els grups d'infants que tenen els monitors i 

les monitores. Mensualment s'enviarà una graella on quedaran reflectides les activitats, i també es 

podran consultar al web de l'AFA. 

https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/activitats-de-migdia/ 

Així, trobarem que les activitats quedes definides en diferents colors: 

Blau:  Espai creatiu, treballs manuals, etc. 

Lila: Mou-te, música, teatre. 

Taronja: Jocs tradicionals i de pati. 

Vermell:  Activitats puntuals, Halloween, activitats dins del projecte Encoratja’t.... 

Verd: Jocs esportius. 

Groc: Assemblea. 

Altrament, a l’hora de realitzar les activitats dins del projecte Encoratja't, celebrarem tres diades 

principals proposades des de Fundesplai: 

 20 de novembre: Encoratja't per a la diversitat, dret a la diferència de gènere afectiva i 

sexual. (Mosaic de l'arc de Sant Martí) 

 8 de març: Dia Internacional de la Dona. 

 2 de maig:  Mou-te! Dia mundial contra el bulling. 



Distribució dels patis 

 P4/P5: Faran les activitats al pati de parvulari i, en comptades ocasions, a les aules. 

 

 

Infants de p4 i P5 jugant al pati de parvulari 

 

  

Dia que vam dinar a les aules per la pluja (P5) 

 

 

 

 

 

 



1r/2n: Aquest curs, seguint la dinàmica de l'escola, jugaran al pati de l’ Av. Bogatell. A més, podran 

gaudir de la nova estructura, el Castell, i del Mikado amb l'acompanyament del monitor/a que faci la 

vigilància del pati. 

 

Jocs esportius (2n) 

Els dijous d'aquest curs podran anar a jugar a les pistes amb el monitor/a que dinamitzi l'activitat i 

gaudir, de la mateixa manera que els cursos superiors, de la pista de futbol i bàsquet. 

L'activitat de teatre es desenvoluparà a l'aula de música. Aquest trimestre els nens i les nenes estan 

assajant l'obra "Hi ha alguna cosa més avorrida que ser una princesa rosa?" (de Raquel Díaz Reguera, 

2010).  

                                     

taller de plastilina (1r) 



Per a la festivitat de "La Castaween" els grups de 1r i 2n van preparar una activitat de "contes que no 

fan por", la va dinamitzar la Yolanda Díaz, monitora de 2n. 

   

 

 

 

 



3r/6è: El seu pati de referència seran les pistes de bàsquet, futbol i l'àrea del Mikado. Per a les 

activitats de ball faran servir l'aula de música. 

Al mes d'octubre, els grups de 3r i 6è van començar el taller de l'hort, una activitat es desenvoluparà 

al pati que està darrere de l'AFA, i que engeguem amb moltes ganes!  És un projecte nou, que ens 

permet treballar l’educació ambiental dins del temps lliure del migdia, així com hàbits, valors de 

cooperació, participació i autonomia.   

                         .  

Transformem els palets per l'hort (6è) 

 

 

                                    

Taller globoflèxia (3r) 

 

 



 

Un tastet de tots els tallers que van realitzar els infants per la celebració de "La Castaween" (1r,2n,3r) 

 

 

 


