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1. El servei de migdia 

 

La Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) és una iniciativa sense afany de lucre creada amb 

la finalitat d’impulsar l’educació en el lleure d’infants, joves i adults i en el desenvolupament de 

la vida associativa com a espai de vertebració d’una societat democràtica. Constituïda l’any 

1996, Fundesplai aplega centres d’esplai i entitats de serveis que treballen en projectes 

educatius i de desenvolupament del moviment associatiu des de fa més de quaranta anys.  

Fundesplai, té per missió “educar els infants i els joves, enfortir les entitats de Lleure i el Tercer 

Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat 

transformadora”. 

El nostre compromís amb la missió ens ha portat a assolir un nivell de professionalització que es 

manifesta mitjançant la norma ISO 9001:2015 pel que fa al disseny i desenvolupament de 

programes educatius al món escolar des de l’escola bressol fins el batxillerat . 

 

Fundesplai a l’Escola, 
És ben cert que el temps que transcorre des de que a l'escola es finalitzen les classes del matí i 

es reprenen les de la tarda, és un temps llarg i ple de possibilitats. Pels nens i nenes que es 

queden a dinar, hi ha un lapsus de temps en un marc col·lectiu potencialment educatiu i que a 

més a més, és el temps de menjar. 

El temps educatiu del migdia  es composa de dos espais importants: 

L’espai d’alimentació i salut que és on els infants desenvolupen hàbits alimentaris, higiènics i de 

relació social amb un enfocament educatiu portat a terme des d’un projecte que fomenta 

l’autonomia de l’infant.  

El temps de lleure que és on assegurem l‘esbarjo i el descans dels infants, però també és un 

espai educatiu i de participació activa. Creiem que l’infant ha de ser el protagonista de l’espai 

del migdia i per aquest motiu realitzem activitats lúdiques guiades pels monitors i monitores, els 

quals segueixen la proposta educativa del temps del migdia, elaborada a partir de la participació 

de l’infant amb voluntat de tenir en compte els interessos dels mateixos infants i adaptada a les 

característiques del servei. 

 

En el temps educatiu del migdia:  

• Afavorim el joc lliure i el descans 

• Estimulem la participació, l’autonomia personal i l’esperit crític 

• Enfortim l’educació emocional, la resolució de conflictes i la cohesió de grup 

• Treballem les competències educatives (Unesco)  

• Potenciem la igualtat de gènere, la cultura de la Pau, i la ciutadania global. 

• Treballem els hàbits alimentaris, higiènics, i de relació social 

• Incorporem les TIC.  

• Potenciem un espai de lleure educatiu de qualitat: Jocs cooperatius, dinàmiques de 

grup, tallers, esports i molta diversió 

• Fem un servei inclusiu, que no exclou a cap infant. 
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En tot plantejament educatiu cal tenir en compte la globalitat dels aspectes que incideixen en 

una acció educativa. D’aquesta visió global depèn en gran part la bona resolució de la tasca que 

ens proposem desenvolupar. 

 

”El pla de funcionament”  té com a objectiu redactar de manera escrita cada un dels processos 

establerts en el temps del migdia per garantir una metodologia de treball que permeti assolir 

els objectius  marcats”. 

 

Mesures de prevenció. El temps del migdia, un espai segur per als infants. 

Les activitats d’educació en el lleure, amb intencionalitat pedagògica, transformadora i basades 

en l’educació en valors són presents en l’espai educatiu del temps de migdia així i com l’aplicació 

de totes les mesures de prevenció i higièniques per tal de fer possible que aquest espai sigui 

segur. 

Un dels reptes d’aquest curs es conviure amb aquesta nova situació que requereix de més esforç 

organitzatiu i d’adaptació per atendre en qualsevol moment tot allò que vagi succeint. Per un 

costat, assegurem que els infants gaudeixin d’aquesta estona educativa adaptant els jocs i les 

activitats així i com tota l’organització del propi temps de migdia. 

En aquest mes i escaig de funcionament s’ha anat ajustant l’organització dels grups, els horaris, 

els equips per tal de fer possible que l’espai del migdia continuï sent un espai educatiu, 

vivencial i enriquidor per als infants. És possible que al llarg del curs s’hagin de fer noves 

adaptacions en funció dels infants inscrits en cada moment, la situació de confinament 

possible d’algun grup bombolla o d’alguna persona de l’equip.  

Esperem que amb les mesures preses i amb la gran capacitat d’organització de l’equip i 

especialment dels infants, visquem un curs que de ben segur serà inoblidable.  

Aquest Pla de Funcionament recull el Pla de contingència i protocols higiènico sanitaris elaborats 

per PROCICAT i està com a ANNEX 1 al final del present document. 
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2. Fitxa tècnica 

2.1 Tipologia de servei 

 

 

Preu fixe: Preu esporàdic: Preu mestre: 

Dies de servei: des del 14 de setembre del 2020 al 18 de juny del 2021. 

Horari del servei de migdia:  de 12’15h  a 15’00h de dilluns a divendres. 

2.2 Calendari 

 

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre 

Trobada de coordinadors/es  
Formació equip migdia: 
“Educació en temps de Covid” 
17 de setembre 
Formació equip migdia 
Proposta Educativa Nusos 
24 d’octubre 
Dies de lliure disposició: 1 
Dies festius: 6 
Període de vacances de Nadal: 
23/12- 07/01 
Lliurament del Pla de 
funcionament: 06/11/2020 
 

Trobada de coordinadors/es  
Dies de lliure disposició: 1 
Dies festius: - 
Període de vacances de 
Setmana Santa: 27/03-5/04 
 
 
 

Dies de lliure disposició: 
1 
Dies festius: 3 
Lliurament de la 
memòria: 18/06/2021 
 

2.3 Administració  

La gestió administrativa la realitza la Susana Talavera administrativa de l’AFA.  

2.4  Nombre d'assistents  

Està previst que hi hagi una mitjana de 318 nens/es fixes, uns 7/8 esporàdics diaris. 

 

Distribució d’infants per cursos: 

 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

32 22 38 37 56 39 36 38 24 

Degut a la situació de Covid19, aquest curs la distribució dels alumnes a l’escola variarà 

notablement, ja que es treballarà a partir dels grups de convivència creats prèviament a l’escola.  

Des de l’ espai de migdia, es mantindrà en tot moment la distribució dels cursos, que seran els 

mateixos que l’escola. 
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Els grups estaran confeccionats per garantir la traçabilitat de la mateixa. 

2.5 L’equip del servei del migdia 

 Equip educatiu d’atenció directa 

 

Enguany l’equip és de 19 monitors/es,  1 vetllador/a i  1 coordinador/a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip de cuina 

 

 La gestió de l’equip de cuina la dur a terme Serunión. 

Nom i cognom Horari Curs Nº carnet 

Filomena Peregrina 10’00/ 15’00 Coorddinació  

Marta Girona 12’15/15’00 P3A  

Montserrat Ramon 12’15/15’00 P3B  

Jordi Coll 12’15/15’00 P3 (reforç)  

Teresa Mañan 12’15/15’00 P4  

Sandra Pesquera 12’15/15’00 P5A  

Encarnación Urbano 12’15/15’00 P5B  

Neus López  12’15/15’00 1rA  

Júlia Ventosa 12’15/15’00 1rB  

Antonio Rubies 12’00/15’00 2nA  

Mª Carmen Pàmies 12’15/15’00 2nB  

Irene Sanbria 12’15/15’00 2nC  

Patrocinio Gabalon 12’15/15’00 3rA  

Rocío Sanchez 12’00/15’00 3rB  

Carlos Acuña 12’15/15’00 4t.A  

Mireia Moreno 12’15/15’00 4t.B  

Andrea Benedicto 12’15/15’00 5èA  

Ionela Dobre 12’15/15’00 5èB  

Yolanda Díaz 12’15/15’00 6èA  

Elisabet Espí 12’15/15’00 6èB  

Nom  Funció 

Miguel Angel Cuiner 

Charo Ajudant de cuina 

Lorena Neteja 

Ana Neteja 

Mariola Neteja 



5 
 
 

3. Plantejaments pedagògics 

3.1. Objectius educatius generals  

El temps del migdia ha de servir a l’infant sobretot per: 

 

• Alimentar-se amb criteri i autonomia 

• Espai de relació a taula 

• Foment de l’autonomia per remarcar el protagonisme de l’infant en l’àpat del migdia 

• Adquirir hàbits de comportament social 

• Adquirir hàbits alimentaris i d’higiene saludables  

 

Viure i adquirir valors com ara la importància d’una alimentació saludable, la cooperació, el 

treball en equip, la corresponsabilitat, el valor de les pautes de comportament, etc. 

3.2. Objectius educatius per grups d’edat 

En relació a l’alimentació saludable i sostenible 

 

Objectius educatius de coneixement           

Petits: P3, P4 i P5 Mitjans: 1r, 2n i 3r Grans: 4t, 5è i 6è 

Aprendre a conèixer els 

diferents sabors dels 

aliments, així com les 

diferents textures. 

Aprendre a conèixer els 

diferents sabors dels 

aliments, així com les 

diferents textures i maneres 

de cuinar-los i presentar-los. 

Aprendre a conèixer els 

diferents sabors dels 

aliments, així com les 

diferents textures i maneres 

de cuinar-los i presentar-los 

Començar a prendre 

consciència del reciclatge; 

llençar l’aigua sobrant de 

gots i gerres a la galleda per 

fer-la servir per fregar 

després. 

Prendre consciència del 

reciclatge; llençar l’aigua 

sobrant de gots i gerres a la 

galleda per fer-la servir per 

fregar després. 

Tenir consciència del 

reciclatge; llençar l’aigua 

sobrant de gots i gerres a la 

galleda per fer-la servir per 

fregar després. 

Reconèixer els noms dels 

aliments. 

Reconèixer els noms dels 

aliments i maneres de 

cuinar-los (bullit, 

arrebossat, a la planxa,...) 

Aprendre a diferenciar els 

ingredients d’una recepta 

culinària i conèixer els 

processos d’elaboració. 

Anomenar correctament els 

estris de taula. 

Anomenar correctament els 

estris de taula. 

Anomenar correctament els 

estris de taula 

Començar a entendre els 

conceptes bàsics de neteja i 

de cura higiènica en relació a 

l’alimentació i a la prevenció 

de contagis.  

Entendre el concepte de 

neteja i de cura higiènica en 

relació a l’alimentació i salut 

 

Saber argumentar la 

importància que té per la 

salut la cura higiènica durant 

l’àpat. 
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Saber descansar i relaxar-se 

després de l’àpat (P3) 

Relaxar-se una estona 

després de l’àpat (P4 i P5) 

Comprendre la necessitat de 

descans o de relaxació 

després de dinar. 

Comprendre la necessitat de 

descans o de relaxació 

després de dinar. 

 

Objectius educatius  hàbits    

Petits: P3, P4 i P5 Mitjans: 1r, 2n i 3r Grans: 4t, 5è i 6è 

Començar a acostumar-se a 

menjar de tot i a un ritme 

correcte. 

Acostumar-se a menjar de 

tot. 

Acostumar-se a menjar de 

tot. 

Aprendre a utilitzar 

correctament la cullera, la 

forquilla i el tovalló i evitar 

menjar amb les mans. A P5 

començar a introduir l’ús del 

ganivet. 

Aprendre a utilitzar 

correctament els coberts i 

demés estris de taula i evitar 

menjar amb les mans. 

Treballar l’ús del ganivet. 

Utilitzar amb destresa tots els 

estris de taula.  

Començar a acostumar-se a 

rentar-se les mans abans i 

després de dinar i després de 

les activitats, utilitzant aigua 

i sabó i paper per assecar-se. 

Acostumar-se a rentar-se les 

mans abans i després de 

dinar i després de les 

activitats, utilitzant aigua i 

sabó i paper per assecar-se. 

Rentar-se les mans 

correctament i amb destresa 

abans i després de dinar i 

després de les activitats 

utilitzant aigua, sabé i paper 

per assecar-se. 

Aprendre a mantenir la 

postura correcte a taula, 

sense repenjar-se ni forçar 

l’esquena, i mantenir-se 

asseguts/des. 

Mantenir la postura 

correcte a taula, sense 

repenjar-se ni forçar 

l’esquena, i mantenir-se 

asseguts/des. 

Mantenir la postura correcte 

a taula, sense repenjar-se ni 

forçar l’esquena, i mantenir-

se asseguts/des. 

Començar a acostumar-se a 

parlar en un to de veu 

adequat. 

Parlar en un to de veu 

adequat, utilitzant un to de 

veu suau. 

Parlar en un to de veu 

adequat, utilitzant un to de 

veu suau. 

Començar a aprendre a 

desparar la taula, aprenent a  

deixar cada estri brut al seu 

lloc escurant les restes de 

menjar a la brossa. 

Aprendre a desparar la 

taula, aprenent a  deixar 

cada estri brut al seu lloc 

escurant les restes de 

menjar a la brossa i 

començar a participar en les 

tasques de neteja col·lectiva 

del menjador (netejar 

taules, escombrar, ...). 

Saber desparar la taula amb 

destresa deixant cada estri 

brut al seu lloc escurant les 

restes de menjar a la brossa i 

participar activament en les 

tasques de neteja col·lectiva 

del menjador (netejar taules, 

escombrar,...). 

Començar a menjar quan 

tothom ja s’ha servit i 

després de cantar la cançó 

d’inici de l’àpat. 

Començar a menjar quan 

tothom ja s’ha servit i 

després de cantar la cançó 

d’inici de l’àpat. 

Començar a menjar quan 

tothom ja s’ha servit i després 

de dir Bon profit als 

companys/es de taula. 
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Iniciar-se en l’hàbit de 

recollir allò que han fet 

servir. 

 

 

Aprendre a recollir i 

endreçar tot allò que han fet 

servir. 

Participar en l’organització de 

tasques de servei col·lectives 

(recollir, endreçar...) 

 

Objectius educatius afectius         

Petits: P3, P4 i P5 Mitjans: 1r, 2n i 3r Grans: 4t, 5è i 6è 

Tenir bona actitud davant un 

aliment nou. 

Acostumar-se a acceptar bé 

tots els aliments. 

Aprendre a gaudir del menjar, 

acceptar bé tots els aliments i 

interessar-se per la diversitat 

de sabors, preparacions i 

orígens. 

Expressar una actitud 

positiva en relació a tenir 

cura de la neteja de l’espai i 

del seu propi cos (rentar 

mans, etc) 

 

Manifestar una actitud de 

col·laboració i 

responsabilitzar-se en les 

tasques col·lectives del 

migdia (parar taula, recollir, 

netejar,...) 

Tenir una actitud de 

col·laboració i 

responsabilitzar-se en les 

tasques col·lectives del migdia 

(parar taula, recollir, 

netejar,...) 

Començar a manifestar 

respecte amb el menjar, els 

estris i materials que 

s’empren (anar amb compte 

de no fer-lo malbé, deixar-ho 

ben posat,...) 

Manifestar respecte amb el 

menjar, els estris i materials 

que s’empren (anar amb 

compte de no fer-lo malbé, 

deixar-ho ben posat,...) 

Tenir respecte amb el menjar, 

els estris i materials que 

s’empren (anar amb compte 

de no fer-lo malbé, deixar-ho 

ben posat,...) 

Gaudir de l’estona del dinar 

en companyia dels 

companys i companyes. 

Gaudir de l’estona del dinar 

en companyia dels 

companys i companyes. 

Gaudir de l’estona del dinar 

en companyia dels companys 

i companyes. 

 

En relació al temps de lleure 

 

Objectius educatius  de coneixement  

Petits: P3, P4 i P5 Mitjans: 1r, 2n i 3r Grans: 4t, 5è i 6è 

Reconèixer els espais i 

activitats que es realitzen al 

migdia i la seva successió. 

Reconèixer els espais i 

activitats que es realitzen al 

migdia, la seva successió i les 

seves normes. 

Reconèixer l’horari,  

activitats i normes del temps 

del migdia. 

Reconèixer els nostres 

objectes personals i 

responsabilitzar-nos d'ells, 

(agenda, bata, motxilla).

   

Reconèixer els nostres 

objectes personals i 

responsabilitzar-nos d'ells, 

(agenda, bata, motxilla, 

jaqueta), adquirint 

Reconèixer els nostres 

objectes personals i 

responsabilitzar-nos d'ells, 

(llibres, llibreta, estoig, 

motxilla, jaqueta) adquirint 
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responsabilitats amb un/a 

mateix/a i amb el grup.  

responsabilitats amb un/a 

mateix/a i amb el grup.  

Saber quines són les 

persones més properes que 

conformen el temps del 

migdia i els seus noms. 

Saber quines són les 

persones que conformen el 

temps del migdia i els seus 

noms. 

Saber quines són les 

persones que conformen el 

temps del migdia i els seus 

noms i les seves tasques. 

Aprendre a respectar el torn 

de paraula i  a escoltar. 

  

Aprendre a respectar el torn 

de paraula, escoltar i 

participar a les activitats, 

tallers i jocs.   

Respectar el torn de paraula, 

escoltar i participar a les 

activitats, tallers i jocs. 

   

Acostumar-se al ritme i 

rutines del temps del migdia. 

Conèixer i respectar el ritme, 

rutines i normes del temps 

del migdia. 

Conèixer i respectar el ritme, 

rutines i normes del temps 

del migdia. 

 

 

Objectius educatius hàbits    

Petits: P3, P4 i P5 Mitjans: 1r, 2n i 3r Grans: 4t, 5è i 6è 

Desplaçar-se per l’escola en 

ordre i tranquil·litat.  

Desplaçar-se per l’escola en 

ordre i tranquil·litat així com 

a les entrades i sortides dels 

diferents espais. 

Desplaçar-se per l’escola en 

ordre i tranquil·litat així com 

a les entrades i sortides dels 

diferents espais. 

Aprendre a fer servir el 

lavabo sense ajut, fent servir 

correctament el paper 

higiènic, tirant de la cadena i 

netejant-se sols/es. 

Agafar destresa a l’hora de 

servir el lavabo sense ajut, 

fent servir correctament el 

paper higiènic, tirant de la 

cadena i netejant-se sols/es. 

Acostumar-se a utilitzar el 

lavabo amb higiene, fent 

servir correctament e paper 

higiènic, tirant de la cadena i 

informant quan hi manca 

alguna cosa o quan la 

instal·lació no està en 

condicions. 

Començar a expressar-se 

amb cortesia: si us plau, 

gràcies, bon profit,... 

Expressar-se amb cortesia: si 

us plau, gràcies, bon profit,... 

Expressar-se amb cortesia: si 

us plau, gràcies, bon profit,... 

Començar a tenir cura de les 

seves coses personals; 

motxilla, jaqueta... 

Tenir cura de les seves coses 

personals; motxilla, jaqueta.. 

Ser responsables de les seves 

coses personals; motxilla, 

jaqueta,... 

Començar a participar de 

petits processos 

participatius donant la seva 

opinió respecte envers 

diferents temes (triar el 

menú d’un dia especial, triar 

el joc dirigit,..). 

Començar a Participar de 

processos col·lectius en 

petites assemblees donant la 

seva opinió respecte envers 

diferents temes i la presa de 

decisions conjuntes; 

activitats, resolució de 

conflictes, etc..i respectant el 

torn de paraula, opinant 

Prendre consciència de la 

importància de    participar de 

processos participatius per la 

presa de decisions conjuntes; 

activitats, resolució de 

conflictes, etc..i aprendre a 

regular les assemblees 

(respectar el torn de paraula, 

opinar sense ofendre,...) 
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sense ofendre,...) (triar el 

menú d’un dia especial, triar 

el joc dirigit,..). 

 

Començar a parlar en to 

adequat, evitant cridar i amb 

respecte.    

Aprendre a parlar en to 

adequat, sense cridar amb 

respecte i cortesia.  

Parlar en to adequat, sense 

cridar, amb respecte i 

cortesia i actitud tolerant. 

 

Objectius educatius afectius      

Petits: P3, P4 i P5 Mitjans: 1r, 2n i 3r Grans: 4t, 5è i 6è 

Començar a entendre la 

importància de respecte 

envers el medi ambient i la 

sostenibilitat. 

Entendre la importància de 

respecte envers el medi 

ambient i la sostenibilitat. 

Entendre la importància de 

respecte envers el medi 

ambient i la sostenibilitat i 

mostrar iniciativa de millora. 

Tenir una actitud afectiva 

vers els companys i 

companyes i monitors i 

monitores. 

Acostumar-se a expressar-se 

amb afecte vers els 

companys i companyes i 

monitors i monitores (cridar-

se pel nom, donar-se la mà, 

esperar-se l’un a l’altre, 

ajudar a qui ho necessita,...) 

Expressar-se amb afecte vers 

els companys i companyes i 

monitors i monitores (cridar-

se pel nom, donar-se la mà, 

esperar-se l’un a l’altre, ajudar 

a qui ho necessita,...) 

Iniciar actituds 

d’autocontrol (aixecar la 

mà, ajudar a fer silenci quan 

cal, fer les entrades i 

sortides dels espais amb 

calma,...) 

Esforçar-se en tenir actituds 

d’autocontrol (aixecar la mà, 

ajudar a fer silenci quan cal, 

fer les entrades i sortides 

dels espais amb calma, 

utilitzar el diàleg per a 

resoldre els conflictes,...) 

Tenir actituds d’autocontrol 

(aixecar la mà, ajudar a fer 

silenci quan cal, fer les 

entrades i sortides dels espais 

amb calma, utilitzar el diàleg 

per a resoldre els conflictes,...) 

Començar a ser tolerants 

entre iguals i evitar les 

discussions, valorant el 

diàleg com a element de 

resolució de conflictes. 

Aprendre a ser tolerants 

entre iguals i evitar les 

discussions, valorant el 

diàleg com a element de 

resolució de conflictes. 

Ser tolerants entre iguals i 

evitar les discussions, valorant 

el diàleg com a element de 

resolució de conflictes. 

Reconèixer les pròpies 

emocions; trist/a, 

enfadat/a, content/a,...i 

aprendre a canalitzar-les. 

Reconèixer les pròpies 

emocions; trist/a, enfadat/a, 

content/a,...i aprendre a 

canalitzar-les per conèixer 

també la dels altres. 

Conèixer i reconèixer les 

nostres emocions i aprendre a 

canalitzar-les adequadament 

per conèixer també la dels 

altres de manera que puguem 

posar-li nom i expressar-les 

positivament ajudar-nos així a 

conèixer-nos millor a nosaltres 

mateixos.    

Aprendre a desenvolupar 

una actitud positiva i 

Aprendre a desenvolupar 

una actitud positiva i 

Tenir una actitud positiva i 

receptiva envers les activitats 
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receptiva envers les 

activitats col·lectives. 

receptiva envers les 

activitats col·lectives i 

esforçar-se a saber guanyar i 

perdre amb optimisme. 

col·lectives i esforçar-se a 

saber guanyar i perdre amb 

optimisme. 

Iniciar-se en tenir iniciativa 

en les activitats de lleure 

respectuoses amb el medi 

ambient. 

Mostrar iniciativa en les 

activitats de lleure 

respectuoses amb el medi 

ambient. 

Manifestar iniciativa i 

corresponsabilitat en les 

activitats de lleure 

respectuoses amb el medi 

ambient. 

Començar a participar de 

petits processos d’avaluació 

gràfics i visuals sobre el 

migdia. 

Participar en processos 

d’avaluació sobre diferents 

aspectes concrets del temps 

del migdia, gràfics i visuals. 

Començar a organitzar 

processos d’avaluació sobre 

diferents aspectes concrets 

del temps del migdia, gràfics i 

visuals. 
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3.3 Objectius específics per cursos 

 

P3 

Objectius educatius 

A l’àpat Al lleure/descans Actituds i valors 

Acostumar-se a menjar de 
tot 

Acostumar-se a expressar-se 
amb afecte vers els 
companys i companyes 

Iniciar actituds d’autocontrol 
(aixecar la mà, ajudar a fer 
silenci quan cal, fer les 
entrades i sortides dels 
espais amb calma,...) 

Acostumar-se a diferenciar 
sabors 

Saber quines són les 
persones que conformen el 
temps del migdia i els seus 
noms. 

Reconèixer les pròpies 
emocions; trist/a, enfadat/a, 
content/a,...i aprendre a 
canalitzar-les per conèixer 
també la dels altres 

Anomenar correctament els 
estris de taula. 

Saber descansar i relaxar-se 
després de l’àpat 

Acostumar-se al ritme i 
rutines del temps del migdia. 

P4 

Objectius educatius 

A l’àpat Al lleure/descans Actituds i valors 

Començar a acostumar-se a 
menjar de tot i a un ritme 
correcte. 

Tenir una actitud afectiva 
vers els companys i 
companyes i monitors i 
monitores. 

Tenir una actitud afectiva 
vers els companys i 
companyes i monitors i 
monitores. 

Aprendre a utilitzar 
correctament la cullera, la 
forquilla i el tovalló i evitar 
menjar amb les mans. A P5 
començar a introduir l’ús del 
ganivet. 

Iniciar actituds d’autocontrol 
(aixecar la mà, ajudar a fer 
silenci quan cal, fer les 
entrades i sortides dels 
espais amb calma,...) 

Iniciar actituds d’autocontrol 
(aixecar la mà, ajudar a fer 
silenci quan cal, fer les 
entrades i sortides dels 
espais amb calma,...) 

Començar a acostumar-se a 
rentar-se les mans abans i 
després de dinar i després 
de les activitats, utilitzant 
aigua i sabó i paper per 
assecar-se. 

Començar a ser tolerants 
entre iguals i evitar les 
discussions, valorant el 
diàleg com a element de 
resolució de conflictes. 

Començar a ser tolerants 
entre iguals i evitar les 
discussions, valorant el 
diàleg com a element de 
resolució de conflictes. 

Aprendre a mantenir la 
postura correcte a taula, 
sense repenjar-se ni forçar 
l’esquena, i mantenir-se 
asseguts/des. 

  

P5 

Objectius educatius 

A l’àpat Al lleure/descans Actituds i valors 

Començar a prendre 
consciència del reciclatge; 
llençar l’aigua sobrant de 
gots i gerres a la galleda per 

Aprendre a desenvolupar 
una actitud positiva i 
receptiva envers les 
activitats col·lectives. 

Desplaçar-se per l’escola en 
ordre i tranquil·litat.  
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fer-la servir per fregar 
després. 

Reconèixer els noms dels 
aliments. 

Iniciar-se en tenir iniciativa 
en les activitats de lleure 
respectuoses amb el medi 
ambient. 

Aprendre a fer servir el 
lavabo sense ajut, fent servir 
correctament el paper 
higiènic, tirant de la cadena i 
netejant-se sols/es. 

Començar a aprendre a 
desparar la taula, aprenent a  
deixar cada estri brut al seu 
lloc escurant les restes de 
menjar a la brossa. 

Començar a participar de 
petits processos d’avaluació 
gràfics i visuals sobre el 
migdia. 

Començar a expressar-se 
amb cortesia: si us plau, 
gràcies, bon profit,... 

Començar a entendre els 
conceptes bàsics de neteja i 
de cura higiènica en relació a 
l’alimentació i a la prevenció 
de contagis.  

 Començar a tenir cura de les 
seves coses personals; 
motxilla, jaqueta... 

 

 

1r 

Objectius educatius 

A l’àpat Al lleure/descans Actituds i valors 

Aprendre a utilitzar 
correctament els coberts i 
demés estris de taula i evitar 
menjar amb les mans. 
Treballar l’ús del ganivet. 

Acostumar-se a expressar-se 
amb afecte vers els 
companys i companyes i 
monitors i monitores (cridar-
se pel nom, donar-se la mà, 
esperar-se l’un a l’altre, 
ajudar a qui ho necessita,...) 

Desplaçar-se per l’escola en 
ordre i tranquil·litat així com 
a les entrades i sortides dels 
diferents espais. 

Acostumar-se a rentar-se les 
mans abans i després de 
dinar i després de les 
activitats, utilitzant aigua i 
sabó i paper per assecar-se. 

Esforçar-se en tenir actituds 
d’autocontrol (aixecar la mà, 
ajudar a fer silenci quan cal, 
fer les entrades i sortides 
dels espais amb calma, 
utilitzar el diàleg per a 
resoldre els conflictes,...) 

Agafar destresa a l’hora de 
servir el lavabo sense ajut, 
fent servir correctament el 
paper higiènic, tirant de la 
cadena i netejant-se sols/es. 

Mantenir la postura correcte 
a taula, sense repenjar-se ni 
forçar l’esquena, i mantenir-
se asseguts/des. 

Aprendre a ser tolerants 
entre iguals i evitar les 
discussions, valorant el 
diàleg com a element de 
resolució de conflictes. 

Expressar-se amb cortesia: si 
us plau, gràcies, bon profit,... 

Parlar en un to de veu 
adequat, utilitzant un to de 
veu suau. 

 Tenir cura de les seves coses 
personals; motxilla, jaqueta.. 

 

  



13 
 
 

 

2n 

Objectius educatius 

A l’àpat Al lleure/descans Actituds i valors 

Aprendre a utilitzar 
correctament els coberts i 
demés estris de taula i evitar 
menjar amb les mans. 
Treballar l’ús del ganivet. 

Acostumar-se a expressar-se 
amb afecte vers els 
companys i companyes i 
monitors i monitores (cridar-
se pel nom, donar-se la mà, 
esperar-se l’un a l’altre, 
ajudar a qui ho necessita,...) 

Desplaçar-se per l’escola en 
ordre i tranquil·litat així com 
a les entrades i sortides dels 
diferents espais. 

Acostumar-se a rentar-se les 
mans abans i després de 
dinar i després de les 
activitats, utilitzant aigua i 
sabó i paper per assecar-se. 

Esforçar-se en tenir actituds 
d’autocontrol (aixecar la mà, 
ajudar a fer silenci quan cal, 
fer les entrades i sortides 
dels espais amb calma, 
utilitzar el diàleg per a 
resoldre els conflictes,...) 

Agafar destresa a l’hora de 
servir el lavabo sense ajut, 
fent servir correctament el 
paper higiènic, tirant de la 
cadena i netejant-se sols/es. 

Mantenir la postura correcte 
a taula, sense repenjar-se ni 
forçar l’esquena, i mantenir-
se asseguts/des. 

Aprendre a ser tolerants 
entre iguals i evitar les 
discussions, valorant el 
diàleg com a element de 
resolució de conflictes. 

Expressar-se amb cortesia: si 
us plau, gràcies, bon profit,... 

Parlar en un to de veu 
adequat, utilitzant un to de 
veu suau. 

 Tenir cura de les seves coses 
personals; motxilla, jaqueta.. 

3r 

Objectius educatius 

A l’àpat Al lleure/descans Actituds i valors 

Aprendre a utilitzar 
correctament els coberts i 
demés estris de taula i evitar 
menjar amb les mans. 
Treballar l’ús del ganivet. 

Entendre la importància de 
respecte envers el medi 
ambient i la sostenibilitat. 

Reconèixer els espais i 
activitats que es realitzen al 
migdia, la seva successió i les 
seves normes. 

Acostumar-se a rentar-se les 
mans abans i després de 
dinar i després de les 
activitats, utilitzant aigua i 
sabó i paper per assecar-se. 

Acostumar-se a expressar-se 
amb afecte vers els 
companys i companyes i 
monitors i monitores (cridar-
se pel nom, donar-se la mà, 
esperar-se l’un a l’altre, 
ajudar a qui ho necessita,...) 

Reconèixer els nostres 
objectes personals i 
responsabilitzar-nos d'ells, 
(agenda, bata, motxilla, 
jaqueta), adquirint 
responsabilitats amb un/a 
mateix/a i amb el grup.  

Mantenir la postura correcte 
a taula, sense repenjar-se ni 
forçar l’esquena, i mantenir-
se asseguts/des. 

Esforçar-se en tenir actituds 
d’autocontrol (aixecar la mà, 
ajudar a fer silenci quan cal, 
fer les entrades i sortides 
dels espais amb calma, 
utilitzar el diàleg per a 
resoldre els conflictes,...) 

Saber quines són les 
persones que conformen el 
temps del migdia i els seus 
noms. 
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Parlar en un to de veu 
adequat, utilitzant un to de 
veu suau. 

Aprendre a ser tolerants 
entre iguals i evitar les 
discussions, valorant el 
diàleg com a element de 
resolució de conflictes. 

Aprendre a respectar el torn 
de paraula, escoltar i 
participar a les activitats, 
tallers i jocs.   

 Reconèixer les pròpies 
emocions; trist/a, enfadat/a, 
content/a,...i aprendre a 
canalitzar-les per conèixer 
també la dels altres. 

 

4t 

Objectius educatius 

A l’àpat Al lleure/descans Actituds i valors 

Aprendre a utilitzar 
correctament els coberts i 
demés estris de taula i evitar 
menjar amb les mans. 
Treballar l’ús del ganivet. 

Entendre la importància de 
respecte envers el medi 
ambient i la sostenibilitat. 

Reconèixer els espais i 
activitats que es realitzen al 
migdia, la seva successió i les 
seves normes. 

Acostumar-se a rentar-se les 
mans abans i després de 
dinar i després de les 
activitats, utilitzant aigua i 
sabó i paper per assecar-se. 

Acostumar-se a expressar-se 
amb afecte vers els 
companys i companyes i 
monitors i monitores (cridar-
se pel nom, donar-se la mà, 
esperar-se l’un a l’altre, 
ajudar a qui ho necessita,...) 

Reconèixer els nostres 
objectes personals i 
responsabilitzar-nos d'ells, 
(agenda, bata, motxilla, 
jaqueta), adquirint 
responsabilitats amb un/a 
mateix/a i amb el grup.  

Mantenir la postura correcte 
a taula, sense repenjar-se ni 
forçar l’esquena, i mantenir-
se asseguts/des. 

Esforçar-se en tenir actituds 
d’autocontrol (aixecar la mà, 
ajudar a fer silenci quan cal, 
fer les entrades i sortides 
dels espais amb calma, 
utilitzar el diàleg per a 
resoldre els conflictes,...) 

Saber quines són les 
persones que conformen el 
temps del migdia i els seus 
noms. 

Parlar en un to de veu 
adequat, utilitzant un to de 
veu suau. 

Aprendre a ser tolerants 
entre iguals i evitar les 
discussions, valorant el 
diàleg com a element de 
resolució de conflictes. 

Aprendre a respectar el torn 
de paraula, escoltar i 
participar a les activitats, 
tallers i jocs.   

 Reconèixer les pròpies 
emocions; trist/a, enfadat/a, 
content/a,...i aprendre a 
canalitzar-les per conèixer 
també la dels altres. 

 

5è 

Objectius educatius 

A l’àpat Al lleure/descans Actituds i valors 

Aprendre a conèixer els 
diferents sabors dels 
aliments, així com les 
diferents textures i maneres 
de cuinar-los i presentar-los 

Entendre la importància de 
respecte envers el medi 
ambient i la sostenibilitat i 
mostrar iniciativa de millora. 

Aprendre a gaudir del 
menjar, acceptar bé tots els 
aliments i interessar-se per la 
diversitat de sabors, 
preparacions i orígens. 



15 
 
 

Tenir consciència del 
reciclatge; llençar l’aigua 
sobrant de gots i gerres a la 
galleda per fer-la servir per 
fregar després. 

Expressar-se amb afecte vers 
els companys i companyes i 
monitors i monitores (cridar-
se pel nom, donar-se la mà, 
esperar-se l’un a l’altre, 
ajudar a qui ho necessita,...) 

Tenir una actitud de 
col·laboració i 
responsabilitzar-se en les 
tasques col·lectives del 
migdia (parar taula, recollir, 
netejar,...) 

Saber desparar la taula amb 
destresa deixant cada estri 
brut al seu lloc escurant les 
restes de menjar a la brossa i 
participar activament en les 
tasques de neteja col·lectiva 
del menjador (netejar taules, 
escombrar,...). 

Tenir actituds d’autocontrol 
(aixecar la mà, ajudar a fer 
silenci quan cal, fer les 
entrades i sortides dels 
espais amb calma, utilitzar el 
diàleg per a resoldre els 
conflictes,...) 

Tenir respecte amb el 
menjar, els estris i materials 
que s’empren (anar amb 
compte de no fer-lo malbé, 
deixar-ho ben posat,...) 

Començar a menjar quan 
tothom ja s’ha servit i 
després de dir Bon profit als 
companys/es de taula. 

Ser tolerants entre iguals i 
evitar les discussions, 
valorant el diàleg com a 
element de resolució de 
conflictes. 

Gaudir de l’estona del dinar 
en companyia dels companys 
i companyes. 

6è 

Objectius educatius 

A l’àpat Al lleure/descans Actituds i valors 

Aprendre a conèixer els 
diferents sabors dels 
aliments, així com les 
diferents textures i maneres 
de cuinar-los i presentar-los 

Entendre la importància de 
respecte envers el medi 
ambient i la sostenibilitat i 
mostrar iniciativa de millora. 

Aprendre a gaudir del 
menjar, acceptar bé tots els 
aliments i interessar-se per la 
diversitat de sabors, 
preparacions i orígens. 

Tenir consciència del 
reciclatge; llençar l’aigua 
sobrant de gots i gerres a la 
galleda per fer-la servir per 
fregar després. 

Expressar-se amb afecte vers 
els companys i companyes i 
monitors i monitores (cridar-
se pel nom, donar-se la mà, 
esperar-se l’un a l’altre, 
ajudar a qui ho necessita,...) 

Tenir una actitud de 
col·laboració i 
responsabilitzar-se en les 
tasques col·lectives del 
migdia (parar taula, recollir, 
netejar,...) 

Saber desparar la taula amb 
destresa deixant cada estri 
brut al seu lloc escurant les 
restes de menjar a la brossa i 
participar activament en les 
tasques de neteja col·lectiva 
del menjador (netejar taules, 
escombrar,...). 

Tenir actituds d’autocontrol 
(aixecar la mà, ajudar a fer 
silenci quan cal, fer les 
entrades i sortides dels 
espais amb calma, utilitzar el 
diàleg per a resoldre els 
conflictes,...) 

Tenir respecte amb el 
menjar, els estris i materials 
que s’empren (anar amb 
compte de no fer-lo malbé, 
deixar-ho ben posat,...) 

Començar a menjar quan 
tothom ja s’ha servit i 
després de dir Bon profit als 
companys/es de taula. 

Ser tolerants entre iguals i 
evitar les discussions, 
valorant el diàleg com a 
element de resolució de 
conflictes. 

Gaudir de l’estona del dinar 
en companyia dels companys 
i companyes. 
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4. Eixos educatius 

En el temps del migdia incorporem diferents metodologies i eixos educatius que ens permeten 

treballar de base alguns valors com la participació i la comunicació respectuosa i no violenta a 

partir de tot un seguit d’activitats que van des de l’esport a la creació artística. Aquests eixos 

educatius per tant, són transversals a qualsevol activitat que es realitza i a més a més 

incorporem bianualment un eix d’animació, que aquest curs és la Bolboreta i la Ubuntu que 

ens permeten aprofundir en altres conceptes i valors, com és el cas de la Interculturalitat, les 

migracions i la sostenibilitat.  A continuació desglossem cada un d’aquests aspectes. 

4.1. Participa! 

 

 

El temps del migdia és un escenari idoni per desenvolupar i posar en pràctica la participació 

infantil.  Aquest temps presenta grans possibilitats per desenvolupar activitats que parteixin dels 

interessos dels  infants, que hagin estat pensades amb ells i que sobretot possibilitin que la 

Participació dels infants  sigui una realitat. 

La participació al temps del migdia posa a disposició dels nens/es mitjans i recursos que 

desperten el seu  interès a treballar junts i intercanviar punts de vista.  El paper que han de 

desenvolupar els equips educatius és el de servir d’orientadors i dinamitzadors per crear actituds 

de participació i cooperació fomentant  l’educació en valors. 

El nostre eix de treball parteix de la participació activa dels infants i d’acord amb aquesta 

premissa, configurem la proposta de lleure. Mitjançant eines de comunicació recollim i 

compartim tota la informació que ens plantegen els infants per poder plantejar les activitats que 

més els motivin i engresquin. 

 

Mitjançant assemblees adaptades a cadascuna de les edats, i a altres dinàmiques de 

participació, els infants s’inicien en aquest procés social de participació. 

 

Com a avantatges del procés de participació social en els infants destaquem: 

 

• L'aprofitament racional dels recursos. 

• La distribució de les tasques i diversificació del treball. 

• La riquesa de punts de vista. 

• L'aportació de suport i suport a les iniciatives. 

• La col·laboració en la resolució de conflictes, la presa de 

decisions i la realització de projectes. 

• L'assumpció de les funcions pròpies, l'intercanvi 

d'informació i experiències i la millora del clima educatiu 
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A la nostres escola el projecte Participa! Està implantat de la següent manera, es programen les 

activitats a demanda dels infants ja que no és obligatòria la participació. 

4.2. Encoratja’t 

El sexisme, el masclisme, l’assetjament, la LGTBIfòbia, i la violència que se’n deriva, esdevé, 

encara avui, una xacra social que cal combatre amb fermesa des de tots els àmbits. A través 

d’aquesta proposta educativa volem assumir el repte d’educar els infants i joves en els valors de 

la coeducació per a una societat més igualitària, lliure de discriminacions i de qualsevol forma 

de violència. 

 

La proposta educativa EnCORatjat, conté una paraula màgica, el “COR”,  que relacionem amb 

tres idees força. La primera te a veure amb el COR de coratge. Coratge és sinònim de valentia, 

d’empenta, de superació. Ens anima a mobilitzar-nos i no ser espectadors i espectadores 

silencioses davant de les desigualtats, davant el company o companya que és insultat/da o de 

qui se’n riuen perquè té preferència pels jocs que són considerats del sexe contrari. 

La segona idea té a veure amb el COR, d’estimació. Volem apropar-nos a les altres persones des 

del respecte, evitant els prejudicis, construint vincles i rebutjant les relacions basades en l’abús 

de poder i el domini. La cultura de la pau com a principi i el diàleg com a mitjà per a resoldre els 

conflictes. 

La tercera idea força la descobrireu fent l’acròstic de la paraula COR. És la suma de tres 

estratègies prou importants: pensament Crític + Opinió + Reflexió. Ens fa qüestionar la realitat 

que ens envolta. Ens convida a canviar d’ulleres per descodificar el que hem après (la mirada 

envers un/a mateix/a), i el que cada dia s’entesten a preservar a través d’internet, les xarxes 

socials, la publicitat, la televisió, pàgines pornogràfiques,  etc. 

Posem els maons per construir un món on totes les persones ens eduquem en llibertat i en 

igualtat per arribar a ser el que desitgem i ser felices! 

 

Objectius de la proposta: 

• Fomentar entorns de confiança i una convivència basada en els valors de l’amistat i el 

respecte a la diversitat, a les identitats i orientacions sexuals. A partir del model dialògic 

de convivència. 

• Promoure la cultura de violència zero per garantir la prevenció i la detecció de conductes 

sexistes i homòfobes i qualsevol mena d’assetjament. 

• Integrar la perspectiva de gènere en la cultura i les pràctiques de centre. 

• Estimular l’esperit crític i ser agents de transformació social. Organitzar campanyes per 

denunciar tota forma de violència, en particular l’adreçada a les dones i als col·lectius 

de LGTBI. 

  

https://projectes.fundesplai.org/encoratjat/wp-content/uploads/sites/53/2017/09/Fonamentacio%CC%81conte_Baixa-1.pdf
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“La Carlota s’enCORatja” són 5 relats inèdits de l’escriptora 

Gemma Lienas, els quals, constitueixen l’eix d’animació que 

acompanya aquesta proposta educativa. És un recurs 

literari per a què els infants, joves, famílies i professionals 

de l’educació reflexionem sobre la importància de construir 

relacions basades en el respecte, l’amistat, la llibertat i la 

igualtat. 

De la mà de la Carlota, un personatge prou conegut de 

l’escriptora, i d’altres personatges, ens endinsarem en 

diferents situacions on s’evidencien els prejudicis, la 

discriminació, l’assetjament…,  però també el valor del 

grup, l’amistat i el coratge. 

 

 

Per treballar la gestió dels conflictes formarem 

a La Colla enCORatjada que lluita contra les 

injustícies i defensa les companyes i els 

companys que pateixen, però també ajuda als 

nois i les noies que mostren agressivitat a 

transformar-la en els valors que tots desitgem. 

La força de la Colla és la força del grup. Formar 

part d’aquesta Colla és una oportunitat per 

reforçar les actituds positives en les relacions 

humanes, aquelles actituds que construeixen 

ciutadanes i ciutadans cooperatius, solidaris, 

amb capacitat transformadora i amb esperit 

crític. 

Com a material de suport, tenim “La roda de les 

solucions”, una eina que serveix als infants a trobar solucions als seus conflictes defugint de la 

violència. 
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4.3  Nusos 

 

NuSOS és la proposta educativa de Fundesplai per als cursos 2019-2021. Una proposta 

educativa entorn la ciutadania global, les migracions i el refugi perquè els infants i joves 

reconeguin els Drets Humans i la diversitat com a valors indispensables per a la convivència i la 

sostenibilitat al nostre món. Estem davant d’un gran repte planetari, una gran crisi social i 

humanitària. Cal actuar amb urgència i qualitat educativa per motivar els infants i joves a tenir 

esperit crític, mobilitzar-se i formar part de la solució. 

Apliquem aquest eix d’animació a partir de la pedagogia de la pregunta, la màgia de l’eix 

d’animació i les activitats participatives i dinàmiques especialment dissenyades per a nuSOS. 

Tenim a l’abast un seguit de recursos i materials de suport com: 

 

L’Eix d’animació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la nostra escola es començarà a implantar a partir del mes de desembre. 

4.4. Projecte d’autonomia 

Sota el lema “Sols Podem!”  plantegem una proposta d’intervenció educativa dins l’espai del 

migdia basada en el treball i l’educació alimentària (en totes les seves vessants) a través de la 

pròpia autonomia. 

Aquest curs però, hi ha alguns aspectes del projecte d’autonomia que no es podran dur a terme 

com fins ara però hi ha una part en la que si que es pot incidir i aquest any serà prioritari treballar 

en les bones relacions a taula i mantenir tots els aspectes relacionats amb l’elaboració, 

coneixement i responsabilitat davant dels aliments. Serà un any clau també per impulsar els 

Consells d’Infants com espais de debat i participació i avaluació.  

 

El projecte pretén en diferents etapes fer que l’infant sigui una persona activa i es senti 

corresponsable de la seva pròpia salut, tant física com emocional i social.  

3 a 10 anys 

La Bolboreta és una papallona 

migratoria que ens ajuda a 

conèixer la diversitat 

 

10 a 16 anys 

La Ubuntu és una maleta viatgera que 

es troba immersa en una experiència 

migratòria. 

https://fundesplai.org/ca/
https://projectes.fundesplai.org/nusos/eix-danimacio/
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Objectius i reptes 

• Aconseguir que cada infant pugui ser protagonista actiu durant tot l’àpat i per tant ser 

capaç de participar activament del moment del dinar. 

• Que els nens/es puguin percebre el dinar com un moment de relació i convivència amb 

els companys/es. 

• Parar i desparar el material de taula i fer-ho d’una manera responsable, segura i amb 

respecte. 

• Conèixer i utilitzar correctament els estris de cuina necessaris durant l’àpat: pinces per 

servir, plats, coberts, tovallons de paper, gerres d’aigua, got... 

• Reconèixer els diferents aliments i saber perquè utilitzem uns coberts o altres. 

• Aprendre i conèixer què mengem i perquè ho mengem i ser responsables davant els 

aliments. 

• Utilitzar el vocabulari adient segons les accions desenvolupades. 

4.5 Organització de les activitats per blocs temàtics 

La proposta de lleure té un eix principal, la participació,  i a través d’aquesta,  desenvolupem una 

sèrie de blocs  repartits durant els dies de la setmana: 

• Viu el pati! 

• Espai Creatiu 

• Mou-te!  

• Escola Esportiva 

• Activitats Puntuals (Extraordinàries) 

 

La proposta es reparteix de manera que cada dia de la setmana es 

generin espais a on desenvolupar els blocs plantejats, però novament 

és a través de la participació dels infants que aquests s’omplen de 

contingut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa asistencial
Infant (subjecte passiu)

Etapa educativa
Infant (subjecte actiu)
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4.6 Activitats especials ( jornades reivindicatives, jornades gastronómiques,..) 

Jornades reivindicatives Fundesplai: 

Diada dels Drets dels Infants 

Dia Internacional contra el racisme i la xenofòbia 

Jornades gastronòmiques: 

Les jornades gastronòmiques vénen planificades al menú mensualment. El dies en concret els 

infants mengen un àpat relacionat amb la jornada; d’un país, regió, festa tradicional… L’àpat va 

acompanyat de diferents Activitats relacionades durant l’estona de lleure o bé durant els dies 

anteriors. Enguany estan previstes les següents jornades gastronòmiques: 

 

Novembre Mèxic 

Desembre Brasil 

Gener Marruecos 

Febrer China 

Març Pakistan 

Abril Italia 

Maig Francia 

Juny Reino Unido 

 

Festes tradicionals que celebrem al migdia: 

Castanyada, farem murals amb diferents tallers que els infants hauran fet amb el seu grup, 

també es decorarà el menjador. Els monitors en la mida de lo possible aquell dia es disfressaran 

perquè sigui un dia diferent i festa. 

Nadal, decorem el menjador amb temàtica de l’hivern. 

Carnestoltes, intentem que aquell dia sigui festiu, fem una sorpresa als infants decorant el 

menjador amb la temàtica que pensem en disfressar-nos les monitores aquell dia. 

Sant Jordi, farem petits tallers al pati. 

4.7. Plannings activitats  

Mensualment es penjarà la programació de cada grup a la web de l’AFA per tal de facilitar-vos 

la comunicació amb els vostres fills i filles.  

Exemple d’una programació: 
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4.8  Pla de pluja 

Aquest curs es preveuen les següents activitats i espais a utilitzar en el cas de pluja.  

 

CURS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

P3 Descans/conte Descans/conte Descans/conte Descans/conte Descans/conte 

P4 Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula 

P5 Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula 

1r Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula 

2n Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula 

3r Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula 

4t Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula 

5è Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula 

6è Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula Act.dins l’aula 
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5. Organització del migdia 

5.1. Organització dels infants i dels espais 

Aquest curs es especial en quan a l’organització dels infants i dels espais, degut a que s’ha de 

mantenir els protocols d’higiene i seguretat en tots els casos. 

Durant el setembre i octubre s’ha adequat el funcionament al nombre d’infants actuals i s’anirà 

adaptant en funció del nombre d’inscrits en cada moment. 

 

Tant el menjador com en les aules es realitza la neteja que pertoca i la desinfecció entre torn i 

torn.  

Primer torn 

 Recollida 
infants 

Entrada 
menjador/aula 

Sortida 
menjador 

Espai de joc Entrada aula 

P3  12’25h  Descans  14’40h 

P4  12’25h 13’30h 13’35h 14’40h 

P5  12’25h 13’30h 13’35h 14’40h 

1r 12’25h 12’30h 13’30h 13’40h 14’45h 

2n 12’25h 12’30h 13’30h 14’40h 14’45h 

3r 12’25h 12’35h 13’35h 14’40h 14’45h 

4t      

5è      

6è      

 

Segon torn 

 Recollida infants Entrada menjador Sortida menjador Espai de joc Entrada aula 

P3      

P4      

P5      

1r      

2n      

3r      

4t 12’25h + Pati 13’35h  Fins 14’45h Dc,  (E.fisica pati) 

5è 12’25h + Pati 13’40h  Fins 14’45h Dv (E.fisica pati) 

6è 12’25h  + Pati 13’45h  Fins 14’45h Dt/Dj (E.fisica pati) 
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5.2 Organització en el cas de grups bombolla confinats 

Si l’ordre de confinament arriba a les 12’30h, els infants restaran a l’escola esperant a 

les famílies i disposaran del servei de menjador a les seves aules.- Direcció  informa del 

confinament, també s’avisarà a l’AFA (Susana) i  ens assegurarem que l’alumne/a no 

faci extraescolars ( per fer traçabilitat)  pel tema menjador s’avisa a la responsable del 

menjador (Filo) i a cuina.- El grup bombolla dinarà a la seva aula i restarà allà fins que 

els vinguin a recollir les seves famílies, el grup podrà dinar a la seva aules l’equip de 

monitors/es pujarà el dinar a les aules.-L’ED (Cap d’estudis) coordinarà la sortida dels 

alumnes i la recollida per les famílies. 

Es facilitarà un menú per emportar a cada alumne/a beneficiari d’ajut de menjador o 

aquells que confinats,  tots els dies que hagi de romandre en aïllament o quarantena, o 

els dies de tancament del centre, independentment que l’ajut de menjador concedit 

sigui parcial o total.  

El menú per emportar consta de primer plat, segon plat, postres. 

La família haurà de recollir al centre el menú per emportar. Es facilitarà a la família un 

document explicatiu de les condicions del servei de menú per emportar, que ha 

facilitat la direcció del centre, 

les quals haurà d’acceptar explícitament.. 

S’inclou el control del lliurament dels menús per emportar al sistema de control 

d’assistència al menjador escolar que el centre tingui previst. 

En el cas que la família no pugui desplaçar-se a buscar els menús, podrà autoritzar 

altres 

persones per recollir el menú en nom seu, mitjançant el document que ha facilitat la 

direcció del centre degudament signat. 

Les famílies han de venir a recollir l’àpat a les 12’00 hores per la porta de Ramon Turró 

. (Porta de la rampa) 
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6. Alimentació saludable i sostenible 

6.1 Configuració dels menús 

 

D’aquesta tasca s’encarrega l’empresa Serunion 

      6.2 Tractament Protocols sobre al·lèrgies i intoleràncies 

Es treballa de forma curosa per a oferir un menú adaptat a cada necessitat personal, però 

sempre partint del menú basal, i fent el més universal possible aquestes derivacions, per tal que 

l’impacte en l’infant amb una necessitat de dieta especial sigui mínim. 

Per tal de garantir la seguretat dels infants amb al·lèrgies i intoleràncies, tenim establert un 

protocol pel seu tractament, des de cuina el menjar surt envasat individualment amb el nom de 

l’infant. El monitor/a comprova que sigui per l’infant indicat i al menjador també entenen 

penjades les possibles derivacions per aquell dia. 
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7. Infraestructura 

7.1 Espais utilitzats 

Durant el servei de migdia fem servir els següents espais. Durant la realització de l’activitat els 

espais romandran el màxim de temps ventilats i en el cas que no sigui possible, cada hora es 

ventilaran durant 10 minuts. Posteriorment al seu ús, els espais, així acordats amb l’escola, seran 

netejats i desinfectats. 

Fotografies de la distribució dels espais 

Distribució del menjador 

                                                                                                                    
Menjadors de 1r. 

     
Aules de P4, P5A i P5B 

             
Terrassa 1ªplanta 

     
Sala de psicomotricitat                     Sala polivalent (tatami)                      Sala Polivalent 

         
 

 



27 
 
 

Pati 1r/2n                                   Pati Infantil P4/P5                     Pati 3r/6è                                  

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 
 

8. Relacions 

8.1. Comissió de menjador 

La comissió del menjador està formada per membres  de l’AFA, Fundesplai té reunions 

periòdiques amb la coordinadora del menjador com amb la seva tècnics on es tractan els temes 

pertinents relacionats amb el servei, activitats, menús, etc... 

8.2. Relació amb direcció 

A més, hi haurà relació amb la direcció de l’escola: des de l’estructura de Fundesplai hi haurà 

una sèrie de reunions periòdiques i, a més, el/la coordinador/a mantindrà contacte permanent 

amb la direcció i cada vegada que s’estimi oportú per ambdues parts. 

8.3 Famílies 

Quant a les famílies, hi haurà tres informes de seguiment dels infants i estarem a disponibilitat 

de les famílies sempre que calgui, a una hora convinguda fora de l’horari del Servei de Menjador. 

Es mantindrà les famílies informades dels incidents que facin referència als seus fills/es 

mitjançant un full d’incidències o una trucada telefònica. 

 

Les famílies tenen accés a la web de l’AFA del servei on poden consultar els menús, les propostes 

d’activitats, fotos de les activitats i demés notícies del seu interès 
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9. Avaluació 

9.1 Dels Infants 

P3: Cada dia les monitores de P3, informen de com han menjat els nens/es mitjançant l’aplicació 

per tal que els pares i mares segueixin l’evolució dels seus fills/es en el moment de l’àpat. 

S’avalua de l’evolució de cada infant durant el temps del migdia en dos informes durant el curs. 

(ANNEX 1) 

 

P4 i P5: L’Equip Educatiu del migdia elabora semestralment informes d’avaluació on queda palès 

el seguiment individual de cada infant durant el temps del migdia. Els infants també participen 

d’aquesta avaluació avaluant el servei del migdia amb un dibuix adjunt. (ANNEX 1) 

 

PRIMÀRIA: Els infants de 1r a 6è, també disposen trimestralment d’un informe d’avaluació que 

elaboren conjuntament amb el/la monitor/a. Aquest informe té una part auto avaluació i una 

altre on l’infant avalua la seva estada al menjador. (ANNEX 1) 

Els nens i nenes també avaluen el temps del migdia, les activitats, el menjar, i tot allò relacionat 

amb el temps del migdia amb petites dinàmiques setmanals (jocs, posar gomets, etc..) i 

assemblees de grup. 

9.2 Equip Educatiu 

L’equip Educatiu del migdia fa reunions periòdiques per tal de programar les activitats i per tal 

d’avaluar aspectes del servei com ara l’organització del servei, donar-se informacions, etc.. 

9.4 Famílies 

La coordinació com l’Escola i/o l’AFA, recullen tots els dubtes i inquietuds que les famílies els 

hagin fet i es tracten a les reunions de Comissió de menjador on es solucionen per donar 

resposta. 
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10. Altres aspectes a considerar 

10.1 Sobre l’equip de monitors/es  

Formació 

A nivell general el 100% de l’equip té la titulació de monitor/a o de director/a de lleure 

Durant aquest curs es duran a terme les següents accions formatives per als equips: 

• Formació en relació a la prevenció i la seguretat enfront a contagis per COVID-19, tant 

per l’equip de monitors/es com per l’equip de cuina. 

• Formació en relació a la situació de l’Educació en temps de pandèmia 

• Formació en relació a la proposta educativa: interculturalitat i Nusos. 

• Curs de monitors/es 

• Curs de directors/es 

• Formació especifica virtual en el segon/tercer trimestre del curs. 

 

Criteris per a la selecció i ocupació 

Tots els nostres equips de monitors/es i de cuina tenen el certificat negatiu de delictes sexuals.  

Així mateix, a l’inici de la seva vinculació laboral se’ls fa coneixedors del protocol de detecció i 

de prevenció d’abusos que va elaborar Fundesplai i el signen conforme l’han llegit i accepten el 

procediment. 

Enguany, també han de declarar i signar que no han estat en contacte amb persones que han 

donat positiu en els darrers 14 dies i que no són portadors de COVID-19 així com informar de si 

tenen simptomatologia de la COVID-19.  

Fundesplai ha format als equips en els protocols per a la prevenció i la seguretat enfront el 

contagi. 

10.2  Mesures i comunicació amb les famílies en el cas d’incidències 

Davant de qualsevol incidència es seguiran els següents passes: 

• Els monitors/es parlaran amb els alumnes i els faran fer les reflexions necessàries per 

tal que es replantegin la seva conducta i la rectifiquin.  

• En cas de conflicte s’informa a la direcció de l’escola i a Fundesplai. 

• Si és necessari, la família serà informada de la incidència per tal de buscar solucions o 

realitzar un entrevista personal, si cal. 

 

Classificació de les actuacions incorrectes dels nens i nenes de l’espai educatiu del migdia 

 

Faltes  

Es considerarà falta aquell acte que trenqui la convivència durant l’espai educatiu del migdia.  

El Servei Educatiu del Migdia distingeix tres tipus de faltes a les actuacions incorrectes dels 

alumnes:  
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Mesures correctores  

Es considera que les mesures correctores imposades als alumnes hauran de ser proporcionals:  

• A la seva conducta.  

• A la seva edat.  

• A les circumstàncies personals, familiars i socials per les que estigui passant.  

Les faltes sempre es notificaran el mateix dia que passin per escrit a les famílies mitjançant el 

full d’incidències. Tanmateix les faltes greus i molt greus també es notificaran telefònicament a 

les famílies i es citaran a l’Escola. Es consensuarà junt amb l’Escola la mesura correctora i 

s’informarà a la família.  

Les mesures correctores han d’estar relacionades sempre amb la falta comesa i vinculades al 

context del Servei Educatiu del Migdia.  

Les mesures correctores es comunicaran a la família com a molt tard 48h després de la falta 

comesa, personalment a l’Escola. 

En qualsevol cas, sempre es farà la reflexió oral a l’alumne i se li comunicarà el procediment que 

es durà a terme en funció de la falta comesa.  

Qualsevol mesura adoptada respondrà al criteri d’ajudar positivament a l’alumne en el seu 

desenvolupament personal i social.  

 

Les mesures correctores:  

• Només poden privar a l’alumnat el seu dret al servei, en casos excepcionals. 

• No poden anar contra la integritat física i la dignitat personal de l’alumne. 

10.3 Mesures en cas d’accident i/o simptomatologia compatible amb la  

COVID 19 

En cas d’accident, cal que la coordinadora avisi a Fundesplai i a la direcció del centre. 

Les accions a prendre seran: 

Faltes molt greus

•L’agressió física o amenaces 
contra els membres de la 
Comunitat Educativa.

•La sostracció de documents, 
objectes, diners i material. 

• La destrucció greu i 
intencionada, a les 
dependències del centre, de 
material i objectes de membres 
de la Comunitat Educativa. 

•Les actuacions i les incitacions a 
actuacions perjudicials per a la 
salut. 

•La sortida del recinte escolar 
sense l’autorització 
corresponent. 

•La reiterada i sistemàtica 
realització de conductes 
contràries a les normes de 
convivència en el centre. 

•Qualsevol falta greu reincident. 

Faltes greus

•Els actes d’incorrecció o 
desconsideració amb els 
membres de la Comunitat 
Educativa. 

•Alterar l’ordre i la convivència 
del grup i, en general, 
qualsevol altra activitat. 

•Tergiversar les informacions 
que vol transmetre, de manera 
oral, el personal educatiu del 
servei educatiu del migdia a la 
família. 

•El deteriorament del material 
dels companys, classe o del 
centre. 

•Negar-se de manera reincident 
a realitzar les tasques 
assignades. 

•Qualsevol falta lleu reincident.

Faltes lleus

•L’incompliment de totes 
aquelles normes generals 
d’escola durant el temps 
destinat a l’espai educatiu del 
migdia a excepció de les que fan 
referència els apartats 
anteriors. 

•La falta de respecte als 
materials de les activitats i/o 
parament de taula i menjador. 
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• S’Informa a les famílies dels alumnes afectats. 

• Davant de qualsevol dubte, s’avisa al 112. 

• Quan un infant no es troba bé, es trucarà a la família per comunicar-li el seu estat de 

salut i/o perquè el passin a buscar el més ràpidament possible, mentrestant, es vetllarà 

per la seva salut. 

• En cas d’emergència mèdica, sempre es trucarà a la família per comunicar-li el fet succeït 

perquè es personi ràpidament . 

• En cas d’extrema urgència, la fitxa d’inscripció autoritza a prendre les decisions 

medicoquirúrgiques que calgués, sota la pertinent direcció facultativa. 

 

En el cas de simptomatologia compatible amb la COVID 19 es seguirà el protocol establert a 

l’escola i s’informarà en primer lloc a la direcció del Centre per tal que actuí amb conseqüència. 

 

10.4 Medicaments 

L’equip del servei de menjador no és responsable ni pot donar cap medicament als infants sense 

tenir recepta mèdica del metge i l’autorització dels pares, mares o tutors legals. 

 

A la recepta mèdica i autorització ha de constar: 

• el nom de l’alumne 

• data de la recepta i data de l’autorització 

• durada del tractament 

• dosi de la medicació 

• Temperatura i lloc on s’ha de guardar. 

 

Els medicaments SEMPRE han de venir en el seu envàs original i amb el prospecte a dins. 

 

10.5 Pla d’evacuació 

                                          

MENJADOR 

• El monitor/a que detecta el motiu de l’evacuació (incendi, etc...) ho 

comunica ràpidament al coordinador/a. 

• El coordinador/a truca als bombers (080), avisa de que el grup de P3 esta 

confinat a la sala de psicomotricitat, agafa els plànols de l'escola, far sonar 

l’alarma, senyal que tots els monitors/es sabran que cal evacuar l’escola. 

• El personal de cuina tallarà el subministrament d'aigua i gas de l’escola. 

• En el moment que soni l’alarma, si ens trobem en aquell moment amb tots 

els nostres infants dins de l'edifici (entre les 12:30 i les 12:45 h. i de 14:40 

a 15 h.): 

-Planta baixa, aules PB1 i Pb2 ( cap de planta ) sortiran directament al pati. 

-1ª Planta sortiran per la sortida del menjador. Els caps de planta seran 

els/las monitors/es de les aules 1.2 i 1.6 
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-2nª Planta sortiran per la sortida del c/ Ramon Turró. Els cap de planta 

seran els/las monitors/es de les plantes 2.1 i 2.9 

Funcions dels caps de planta: 

• Miren que no quedi ningú a les classes ni als lavabos. 

• Tanquen les finestres i portes si cal. 

• Dels seus nens/es se'n fa càrrec el monitor/a paral·lel 

Es farà una fila i aniran tots els grups amb els seus monitors cap a la porta 

de Av.Bogatell que serà el punt de trobada. 

En cas que hi hagués foc a la cuina 

S' anula l'ùltim tram de l'escala que esta al costat de la cuina, i baixarem 

tots/es per l'altre escala. Uns baixaran pel costat de la paret i els altres pel 

costat de la barana. 

El Cap de la primera planta 1.6,  s'encarregaria de desviar els alumnes 

cap a l'altre escala. 

• En moments de dispersió de nens/es d'un mateix grup en diverses zones de 

l'escola (entre les 12:45 i les 14:40 h.) el funcionament serà el següent: 

 

 a) Nens/es que es trobin al menjador o interior escola: Els monitors/es que 

es troben dins del menjador organitzaran una fila, i sortiran per la porta del porxo 

d'Av. Bogatell. Un cop surtin a la porta del carrer, aniran col·locant els nens en files 

per cursos. Un monitor de cada curs s'ha de col·locar a l'inici de la fila i assegurar-

se que els nens/es es mantenen de forma ordenada i tranquil.la. 

 b) El monitor que té el càrrec de responsable cap de planta ja sigui en el 

primer o segon torn  de menjador sera el responsable de vigilar que no quedi cap 

nen/a en tota la planta baixa (lavabos i passadís). Aquest serà l'últim monitor que 

surti  i dóni les llistes al coordinador/a. 

 

 

 c) Nens/es que es trobin al pati de l'escola: Els monitors que tenen el 

càrrec Vigilància pistes són els encarregats d'organitzar una fila amb tots els 

nens en direcció a la sortida d'Av.Bogatell i revisar que no quedi ningú als lavabos, 

vestidors i l'hort. 

 d) Nenes/es que es trobin fent activitat a Aula AFA o plantes altes de l'edifici 

de l'escola. Els monitors/es que dinamitzen aquestes activitats són responsables de 

fer fila amb tot el grup de nens/es que estiguin realitzant l'activitat i dirigir-se a la 

sortida més propera (c/Ramon Turró o porxo Av. Bogatell). El monitor/a 

s'encarregarà de lliurar als nens de cada curs a la fila del seu curs corresponent, i 

seguidament es col.locarà a la fila del seu curs per fer el recompte de nens/es. 

 e) Nens/es que es trobin a Parvulari: Els monitors/es organitzaran una fila 

per curs i sortiran per la porta del carrer de Parvulari. Es dirigiran cap a l'Av. 

Bogatell i es mantindran en files per cursos. Els nens que es trobaven al menjador 

s'aniran col.locant a la seva fila corresponent guiat pels monitors/es. El monitor/a 

cap de planta s'encarregarà de fer revisió de lavabos, classes, passadissos i vestíbul 

de l'edifici de Parvulari assegurant-se que no queda ningú. En cas que el 
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responsable de cicle es trobi al menjador, el seu paral.lel/a passarà a ser el 

responsable d'aquestes tasques. 

 f) P3: Si P3 es troba a l'edifici de l'escola (entre les 12:40 i les 14:40 h.) 

faran servir la primera porta de la sala polivalent per fer l'evacuació.  

En cas que estiguin dormint es farà el confinament en la sala de psicomotricitat, 

taponaran amb roba la part baixa de la porta perquè no entri el fum i obriran la 

finestra més allunyada de la porta. 

*Quan es truca als bombers se'ls ha d'avisar que aquest grup està confinat 

i a on com igualment els nens/es amb NNEE , que quedaran confinats a 

l'aula en el cas de ser allà. 

 g) Un cop l'escola està evacuada, els monitors/es de cada curs 

s'encarregaran de fer recompte de tots els nens/es, avisant de forma ràpida al 

coordinador de si esta tothom o si falta algun nen/a.  

• El coordinador serà l’encarregat d’obrir la porta d’Av. Bogatell i els grups es 

dirigiran cap a la zona peatonal de l’Avinguda. 

• En el cas que no es consideri segura la zona de vianants  davant de l’escola, 

ens traslladarem en fila a l’Avinguda Bogatell  davant de la biblioteca Xavier 

Benguerel que serà el nou punt de trobada. 

• No barrejarem els grups. És la única manera de no perdre el control dels 

nens/es. Organitzarem algun petit joc (sense moviment), cançó o conte per 

tal de tenir el grup tranquil i distret. 

El coordinador/a s’assegurarà que no quedi ningú a l’escola i rebrà als bombers. A 

partir d’aquell moment, ser 
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11. Annex               

Funcionament del menjador 

12’00h 

Entraran la Rocío i en Toni que són els coordinadors/es de cicle, la seva tasca 

en aquest moment serà preparar els carros amb el material i dinar del cicle 

d’infantil. 

P3/P4/P5 

12’15h Entrada monitors/es. 

Els monitors i les monitores d’aquets grups es trobaran preparat el carro 

d’estris per els coordinadors/es de cicle. Agafaran les llistes i marxaran al 

parvulari amb els carros d´estris, safates, etc... 

Material (per curs): 

1 carro 

1 taula petita per deixar les “ termo box”, postres, etc.. 

Cistell amb coberts i tovallons 

Safates I gerres. 

Cubell petit amb productes de neteja i paper per netejar (tovalloles de 

cel·lulosa) 

Cubell d’escombraries, escombra i recollidor.  

12’20h Els monitors/es entren a les aules 

(12’30h Arriba el dinar en les “termo box”, 3 una per cada curs.) 

Els monitors/es entren a l’aula, la porta restarà oberta durant tot el servei del 

migdia. 

Obrim finestres i passem la llista un cop passada la llista tornem a tancar les 

finestres deixant un parell de dits obertes. 

Procedim a la desinfecció de taules i cadires. 

Parem la taula i rentem les mans a les aules, els lavabos estan assignats per 

cursos. 

Seiem a taula, els monitors/res serveixen el dinar, diem bon profit! I podem 

començar a dinar. 
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Recollim taules (amb l’ajut dels infants cadascú que porti la seva safata o got 

punt de rebuig, es netegem les taules i procedim a la desinfecció. 

 

Els infants de P3, després de dinar, podran descansar a l’aula de 

psicomotricitat, on hi haurà dos espais diferenciats pels grups A i B (hi dormiran 

un màxim de 24 infants) la resta, dormiran a la pròpia aula A o B.  

Cada infant haurà de dur la seva màrfega plegable aquestes de moment es 

penjaran als passadissos de l’entrada. 

Els infants de P4 i P5, sortiran al pati al seu lloc designat segons la normativa 

de rotacions donada per l’escola a més cada grup porta una armilla de color 

diferent. 

1r. 

12’15h Entrada monitors/es. 

Les monitores prepararan el cadascuna el seu material. 

Material (per curs): 

1 carro 

1 taula petita per deixar les “termo box”, postres, etc.. 

Cistell amb coberts i tovallons 

Safates i gerres. 

Cubell petit amb productes de neteja i paper per netejar (tovalloles de 

cel·lulosa) 

Cubell d’escombraries, escombra i recollidor. 

12’25h Portem els carros a les zones on dinaran ( zona taules abatibles de 

la planta baixa) amb els estris i dinar a les “termo box”, 2 una per cada 

curs. 

Entrem a l’aula, la porta restarà oberta durant tot el servei del migdia. 

Obrim finestres i passem la llista un cop passada la llista tornem a tancar les 

finestres deixant un parell de dits obertes. 

Rentem les mans al lavabos, cada curs té els seus assignats. 

Baixen a la planta baixa i seuen a taula, els monitores serveixen el dinar, diem 

bon profit! I podem començar a dinar. 

Netegem les taules i, procedim a la desinfecció, escombrem tot amb l’ajut dels 

infants. 
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Rentem les mans i anirem al lloc de pati assignat segons la normativa de 

rotacions donada per l’escola. 

2n i 3r 

12’15h Entrada monitors/es. 

Material: 

1 carro per curs. 

2 punts de recollida de plats i rebuig. 

Les taules les paren el personal de cuina, els monitors/es realitzaran en aquets 

15m. tasques de neteja, omplir saboneres i revisió del material esportiu en tres 

torns diferents. (El quadrant està penjat al suro del menjador) 

12’25h 

Els monitors/es entren a l’aula, la porta restarà oberta durant tot el servei del 

migdia. 

Obrim finestres i passem la llista un cop passada la llista tornem a tancar les 

finestres deixant un parell de dits obertes. 

Rentem les mans al lavabos, cada curs té els seus assignats. 

Anem al menjador, baixarem per l’escala indicada per a tal i entrarem al 

menjador per la porta davant de la cuina després seurem a les taules 

assignades. 

2n serà el primer en entrar al menjador ho faran per la porta principal del 

menjador, seuran a les taules disposades en vertical del costat esquerre i un 

tercer grup que seurà a les taules que estan en horitzontal tocant el porxo. 

3r. entrarà per la porta principal del menjador seuran a les taules disposades 

en vertical del costat dret. 

Ens trobarem que ja tenim servit el dinar, d’aquesta tasca s’encarregarà l’equip 

de cuina; els monitors/es només hauran de servir l’aigua, pa i les postres. 

Un cop hem acabat de dinar sortirem al pati i tornarem a rentar les mans 

després anirem a lloc designat segons la normativa de rotacions donada per 

l’escola. 

En aquell moment realitzarà la desinfecció de taules i cadires amb l’ajut d’un 

monitor/a referent de cada grup per ordre rotatiu, l’altre restarà al pati amb els 

grups als espais designats fent vigilància de patis fins que arribi els seu 

company/a. 

L’equip de cuina sortirà a parar la taula del 2n torn i servirà el dinar per a els 

grups de 4t, 5è i 6è. 
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4t,5è i 6è 

12’15h Entrada monitors/es. 

Les taules les paren el personal de cuina, els monitors/es realitzaran en aquets 

15m. tasques de neteja, omplir saboneres i revisió del material esportiu en tres 

torns diferents. (El quadrant està penjat al suro del menjador) 

Material: 

1 carro per curs. 

2 punts de recollida de plats i rebuig. 

12’25h 

Els monitors/es entren a l’aula, la porta restarà oberta durant tot el servei del 

migdia. 

Obrim finestres i passem la llista un cop passada la llista tornem a tancar les 

finestres deixant un parell de dits obertes. 

Rentem les mans al lavabos, cada curs té els seus assignats. 

Baixem al pati per l’escala indicada i sortirem al pati designat segons la 

normativa de rotacions donada per l’escola. 

13’40h 

Rentem les mans lavabos pati i entrem al menjador per la porta principal del 

menjador. 

6è entrarà per la porta del menjador que dona al porxo i seurà en les taules que 

és troben en horitzontal un grup a cada banda del menjador. 

El grup de 5è seurà a les taules verticals del costat esquerre del menjador, el 

grup de 4t. a la banda dreta. El dinar estarà servit per el personal de cuina, 

els/les monitors/es només hauran de servir l’aigua, el pa i les postres. 

En acabar l’àpat sortiran al pati i es desinfectaran taules i cadires amb l’ajut d’ 

un/a monitor/a referent de cada curs. 

Segons horari, tornem a sortir al pati o pugem a les aules. 

15’00h  

La coordinadora del menjador anirà a obrir la porta del pati d’infantil. 
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FUNCIONAMENT DELS PATIS 

- Com a mesura de prevenció, els alumnes duran mascareta quan surtin 

al pati. Excepte l’alumnat d’Infantil on l’ús de la mascareta no és 

obligatori. 

- Les Monitores i monitors sempre acompanyaran al seu per garantir les 

distàncies entre els diferents grups. Cap infant podrà quedar-se a l’aula, 

s’anirà en fila per els llocs indicat i pujant o baixant a les aules 

ordenadament. 

- Els patis estaran dividits en sectors. ( seguirem la mateixa normativa de 

l’escola per evitar confusions)  Cada grup estable utilitzarà un espai del 

pati per rotació.  

Exemple Pati de grans. 

A, porxo c/Ramon Turró, espai pícnic devant la seu de l’AFa i hort 

del menjador i lateral de les pistes. 

B, Pati porxos fins la font. 

C, Pistes bàsquet i zona entrada trasera al parvulari. 

D, Pistes de futbol i Mikado. 

 

-Pel que fa als materials valorem que a l’haver rentat les mans 

prèviament podran compartir-los amb el seu grup. Després del pati 

caldrà desinfectar-los.  

 

-El material el guardarem en bosses de material esportiu, cada grup 

tindrà la seva.  

 

- La terrassa de CI es podrà utilitzar, un grup cada dia diferent ho farem 

segons la normativa de de rotacions feta per l’escola. 

 

-CI utilitzarà el pati dels porxos dividit en seccions a més duran posada 

una armilla de color segons el grup. 

 

- CM i CS Utilitzaran tot l’espai de pistes, porxos i Mikado. El pati es 

dividirà en sectors i cada nivell farà ús de l’espai que li pertoqui per 

rotació. S’adaptaran i es seguiran les normes habituals de l’ús del pati 

(futbol, bàsquet, dia sense pilota…) Seguint la mateixa normativa de 

l’escola.  
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Informes d’avaluacó dels infants 

 

 

 


