
      DESEMBRE

 
A l'espai del migdia no parem ni un moment!!!

Saltem a la corda, construïm al sorral, treballem a l'hort...ens encanta
aprofitar les estones del pati....aquí en teniu un petit recull del mes de
desembre .

L'equip del menjador us desitja unes Bones Festes!!!!



   Almu , 5è  Patro,4t

                                   Miguel (cuiner)

 P3, Encarni, Marta, Cristina i Montse

P5! Tere, Neus i Sandra



 Roger, 4t

 Roger, 3r



P4 / P5
Gincana al parvulari

                

           Mireia

                  

         
Irene



    

          

Tallers

Bon 

Profit!!!



1r/2n

Contes de Nadal



   Taller de serpentines

Taller campanetes

  



Representació de l'Obra de 
teatre.... (1r i 2n)

Hi ha alguna cosa més avorrida 
que ser una princesa rosa?

  

 



Taller pilotes per malabars



           

Tió de Nadal



Jocs amb el paracaigudes

          



3r Treballant a l'hort                  

 

    



4t.
Polseres Candela

       
I taller  estrelles de paper

6è.



                

Davant de la voluntat del conseller d’Educació Josep Bargalló (ERC) de 
tramitar per decret una nova regulació de l’Espai de Migdia de les 
escoles d’Infantil i Primària, volem manifestar que l’Espai de Migdia és 
temps educatiu i no ha d’estar sotmès a criteris econòmics.
Cal tenir present que l’alimentació a aquestes edats és una necessitat 
bàsica perquè assegura el creixement i la maduració física i neurològica,
i el temps de migdia també és molt important per la quantitat de 
situacions, intercanvis i relacions que es donen i que afecten el 
desenvolupament cognitiu, afectiu i social dels infants.

El conegut com “Decret de menjadors” que està plantejant la conselleria
d’Educació acaba amb la capacitat de les AFA/AMPA d’escollir quin 
model volen pel migdia de l’escola, decisió que recauria en les grans 
empreses que gestionarien el servei si el decret tira endavant i que tenen 
com a únic objectiu el benefici econòmic per sobre de tot. A més, el 
decret eliminaria la figura del vetllador/a pels infants amb NEE, 
suposaria un augment de les ràtios (1/15 per a 3 anys, 1/20 per a 4 i 
5 anys i 1/30 per als infants de Primària), entre d’altres.
Per aquests i altres motius, l'equip de monitors/es de l’Escola Bogatell 
volem manifestar el nostre rebuig al “Decret de menjadors” i a les accions
que en endavant es facin per aturar aquest decret.


