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1. El servei de migdia 
 

La Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) és una iniciativa sense afany que 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”. 

Constituïda l’any 1996, la Fundació 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.  

La missió de Fundesplai es concreta en la prestació de serveis i programes educatius integrals a les 

escoles, la gestió d'equipaments i programes d'educació ambiental, cursos de formació i serveis de 

gestió per al món associatiu i projectes per la inclusió digital.  

Una opció de qualitat: 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; programes de formació per a la salut i prevenció de les 

drogodependències; disseny i prestació de serveis al món escolar des de l’escola bressol fins el 

batxillerat (Suport a la Integració, Patis Oberts, menjadors, activitats extraescolars, colònies i casals de 

vacances, escoles bressol, ludoteques, esplais de barri i Plans Educatius d’Entorn). 

 

Transformem el nostre món. Menjar Canvia el Món  
La idea de construir un món millor i de contribuir al canvi 

global és present en la filosofia, valors i activitats que 

impulsem a través de la nostra proposta del Temps 

Educatiu del Migdia . Ens sumem a la fita que la 

comunitat internacional va fixar a la històrica cimera de 

Nacions Unides de 2015 l‘Agenda d’Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030, per tal d’assolir 

en aquesta data un món més just, sostenible i pacífic. 

El nostre compromís implica la generació d’espais 

educatius i processos de sensibilització per a què els infants i adolescents puguin adoptar estils de vida 

saludables i respectuosos amb si mateixos i amb el planeta.  

Estem en una dècada decisiva. Vivim una emergència climàtica, social i de salut planetària global que 

afecta totes les formes de vida i compromet greument el present i la vida futura. Hem d’actuar el més 

ràpid possible per mitigar o revertir els efectes de tots aquests processos i el sistema alimentari esdevé 

la palanca de canvi. La necessitat que les persones, i molt especialment els infants i joves, tinguin 

millors opcions alimentàries mai havia estat tan important. Hem de mobilitzar-nos i marcar la 

diferència des d’ara mateix. Prendre decisions, des del coneixement, l’equitat i el compromís per 

reivindicar que no només necessitem alimentar-nos sinó que s’ha de garantir que aquesta alimentació 

sigui sostenible, saludable i inclusiva. Que garanteixi la salut de tothom i la sostenibilitat del planeta. 

 

El temps educatiu del migdia  es distribueix en dos espais igual d’importants: 

❑ L’alimentació sostenible i de proximitat. Entenem l'àpat com un fet social on potenciem 

l’autonomia de l’infant i els adolescents i l’interès per una alimentació saludable.  
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❑ El temps de lleure amb projectes participatius, des dels propis interessos dels infants i els 

adolescents. Fomentem la seva motivació i implicació  en l’educació en valors a partir de la 

convivència amb el col·lectiu.  

  
 

 

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. 

 

”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 seguirà sent la convivència amb les mesures de prevenció de la pandèmia i que  

requereix mantenir l’esforç organitzatiu i d’adaptació del temps de migdia. 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 servei. 
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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 i de les mesures aprovades des del Departament de Salut i Educació.  

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 higiènic sanitaris elaborats per 

PROCICAT . 

 

2. Fitxa tècnica 
2.1 Tipologia de servei 

 

Modalitat:  Servei del temps del migdia i monitoratge 

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

Horari jornada intensiva: de 12’45h a 15’30h 

 

 

2.2 Calendari 

Primer trimestre Segon trimestre Tercer trimestre 

Trobada de coordinadors/es i 

cuiners/es: 9 de setembre 

Formació equip migdia: Proposta 

Educativa 16 d’octubre 

Dies de lliure disposició: 1 

Dies festius: 5 

Període de vacances de Nadal: 

23/12/21 -9/12/”! 

Lliurament del Pla de 

funcionament: 5/10/2021 

 

Trobada de coordinadors/es  

Data a confirmar* 

Dies de lliure disposició: 1 

Dies festius: - 

Període de vacances de Setmana 

Santa: 11/04/21-14/04/21 

 

 

 

Dies de lliure disposició: 1 

Dies festius: 3 

Lliurament de la memòria:  

  

 

2.3 Administració  

 

La gestió administrativa es fa des de l’escola, aquesta gestió la dur a terme la Susana Talavera 

administrativa de l’AFA amb el recolzament del Departament d’administració de Fundesplai. 

 

 

2.4  Nombre d'assistents  

Està previst que hi hagi una mitjana de 342 nens/es fixes, uns  6/8 esporàdics/es diaris i uns. 
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Distribució d’infants per cursos: 

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

22 35 22 35 39 61 43 42 43 

 

 

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. Un mateix 

monitor/a pot acompanyar un o diversos grups estables.  Els grups estaran confeccionats per garantir 

la traçabilitat de la mateixa.  

El nombre d’infants pot anar variant segons el dia i el nombre d’esporàdics que pugui haver-hi. Ja es 

contemplen els alumnes aproximadament becats. Tant els infants becats com els esporàdics, sempre 

aniran dintre del seu grup de convivència.  

2.5 L’equip del servei del migdia 

 Equip educatiu d’atenció directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom i cognom Horari Curs Nº carnet 

Filomena Peregrina 10’00h-15’00h  18203/17 

Montserrat Ramon 12’15h-15’00h P3A 40866/17 

Marta Girona 12’15h-15’00h P3B 16796/19 

Alejandra Pesquera 12’15h-15’00h P4A 108957/1 

Encarnación Urbano 12’15h-15’00h P4B 84795/17 

Teresa Mañan 12’15h-15’00h P5 55981/17 

Neus López 12’15h-15’00h 1r.A 16786/17 

Antonio Rúbies 12’00h-15’00h 1r.rB 10180/17 

Júlia Ventosa 12’15h-15’00h 2n.A  

Elisabeth Espí 12’15h-15’00h 2n.B  

MªCarmen Pàmies 12’15h-15’00h 3r.A  

Míriam Leon 12’15h-15’00h 3r.B 162246 

Albert Fibla 12’15h-15’00h 3r.C  

Carlos Acuña 12’15h-15’00h 4t.A 73216/42 

Rocío Sánchez 12’00h-15’00h 4t.B 23620 

Mireia Moreno 12’15h-15’00h 5è.A 95260/1 

Edith Ruiz 12’15h-15’00h 5è.B En tràmit 

Andrea Benedicto 12’15h-15’00h 6è.A 138698 

  6èB  
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Equip de cuina 

 

La gestió de l’equip de cuina ho porta l’empresa Serunión. 

 

 

 Equip de seguiment i transversal 

 

 

A part dels equips d’atenció directa que hi ha a les escoles, són moltes les persones que de manera 

directa o indirecta participen per tal de que el servei de migdia es desenvolupi amb normalitat i 

qualitat. 

Departament Funció Referent de 
l’escola 

Tècnica de 
seguiment 
 

És la persona de referència per a l'escola i la responsable del funcionament del 
servei. Fa visites periòdiques a l'Escola i s'encarrega d'implantar els projectes 
educatius, fer el seguiment i resoldre qualsevol tipus d'incidència relacionada 
amb el servei. Vetlla per la qualitat del servei i té cura dels equips d'atenció 
directa. 

Ana Maillo 

Tècnic/a de 
cuina i 
alimentació 
 

És la persona que es cuida d'assessorar i supervisar els equips de cuina; 
elaboració de plats, manteniment de la instal·lació, control dels APPCC, etc.  
Vetlla per la qualitat i seguretat alimentària del centre.   
 

Serunión 

Administració És el departament que fa el seguiment de les tasques administratives realitzades 
pel coordinador/a en relació a la gestió de les inscripcions, els rebuts i retorns, les 
llistes d'assistència, tramiten altes i baixes als serveis, etc. 

Susana Talavera 

Dietètica, 
nutrició i 
compres 

És el departament encarregat de l'elaboració dels menús basals i les derivacions a 
partir de les premisses establertes per l'agència de salut pública i la Generalitat 
de Catalunya. Encarreguen les comandes de matèria primera per a l'elaboració 
dels àpats, junt amb les cuineres, abastint les cuines de productes frescos, de 
proximitat i de temporada. 

Serunión 

 DEPARTAMENTS TRANSVERSALS   

Recursos 
humans 

És el departament que s'encarrega de la gestió laboral i contractual dels equips 
d'atenció directe:  nòmines, gestió del portal dels treballadors, substitucions, 
contractacions, etc. i de la selecció de personal per cobrir les vacants i les 
substitucions en els serveis, fan entrevistes i busquen a les persones que millor 
s'adapten al perfil que es necessita. 

Fundesplai 

Continguts 
Educatius 

Són les persones que a través d'espais de reflexió i amb mirada crítica, creen els 
projectes educatius de Fundesplai. Elaboren les activitats i dinàmiques per a 
treballar els projectes a les escoles amb el fi de crear transformació social. 
 

Fundesplai 

Continguts 
digitals i 
informàtics 

En aquest departament tenen cura de l'actualització i els continguts de les 
pàgines webs de les escoles, així com crear noves eines de comunicació per a les 
famílies, com la APP. També ofereixen assessorament i resolen incidències 
informàtiques als/les coordinadors/es i cuiners/es. 
 

Fundesplai 
 
Dinantia 

Nom i cognom Horari Funció 

Miguel Angel  Cuiner 

Charo  Ajudant cuina 

Ana  Neteja 

Mariola  Neteja 

Lorena  Neteja 
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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. Competències i objectius educatius 

Treballem per competències  

 
 

En relació a l’alimentació saludable i sostenible  

 
Objectius educatius de coneixement           

P3, P4 i P5 1r, 2n i 3r 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. 

Reconèixer els diferents sabors 

dels aliments, així com les 

diferents textures, maneres de 

cuinar-los presentar-los, i la 

seva procedència  

Començar a prendre consciència 

del reciclatge; llençar l’aigua 

sobrant de gots i gerres a la 

galleda per fer-la servir per 

fregar/regar després. 

Prendre consciència del reciclatge; 

llençar l’aigua sobrant de gots i 

gerres a la galleda per fer-la servir 

per fregar / regar després. 

Tenir consciència del reciclatge; 

llençar l’aigua sobrant de gots i 

gerres a la galleda per fer-la 

servir per fregar /regar després. 
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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 salut  

Entendre el concepte de neteja i de 

cura higiènica en relació a 

l’alimentació i la salut.  

 

Saber argumentar la 

importància que té per la salut 

la cura higiènica abans, durant i 

després de l’àpat. 

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    

P3, P4 i P5 1r, 2n i 3r 4t, 5è i 6è 

Començar a acostumar-se a 

menjar de tot i a bon ritme . 

Acostumar-se a menjar de tot a 

un ritme adequat. 

Acostumar-se a menjar de tot a un 

ritme adequat. 

Aprendre a utilitzar correctament 

mantenint l’ordre de 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 i mantenir l’ordre  

dels 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 mantenint l’ordre 

del propi espai. 

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, sabó 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.) 

Conèixer la importància de 

mantenir la postura correcte a 

taula,  sense repenjar-se ni 

forçar l’esquena, i mantenir-se 

asseguts/des... 

Mantenir una postura correcte a 

taula de manera natural essent 

conscients de la seva importància 

pe la  pròpia salut. 

Començar a acostumar-se a parlar 

en un to de veu adequat. 

Parlar en un to de veu adequat 

en els diferents espais. 

Parlar en un to de veu adequat en 

els diferents espais.  

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 parar i 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 parar i 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. 

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         

P3, P4 i P5 1r, 2n i 3r 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 

Manifestar una actitud de 

col·laboració i responsabilitzar-

Tenir una actitud de col·laboració i 

responsabilitzar-se en les tasques 
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l’espai i del seu propi cos (rentar 

mans, etc) 

 

se en les tasques col·lectives del 

migdia (parar taula, recollir, 

netejar,...) 

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  

P3, P4 i P5 1r, 2n i 3r 4t, 5è i 6è 

Conèixer 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 els espais i activitats i 

complir amb les normes del temps 

del migdia. 

Conèixer els  

objectes personals i 

responsabilitzar-nos d'ells, 

(agenda, bata, motxilla). 
  

Reconèixer els nostres objectes 

personals i responsabilitzar-nos 

d'ells, adquirint responsabilitats 

amb un/a mateix/a i amb el 

grup.  

Reconèixer els nostres objectes 

personals i 

responsabilitzar-nos d'ells, 

adquirint 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. 
  

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.  

  

Adaptar-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    

P3, P4 i P5 1r, 2n i 3r 4t, 5è i 6è 

Aprendre a 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. 

Adquirir autonomia en la higiene 

personal, fent un bon ús del w.c 

i lavabo demanant ajut quan 

calgui.  

Tenir autonomia en la higiene 

personal i fer un bon ús del w.c, 

lavabo i instal·lacions del centre.  

Fer un bon ús i manteniment del 

w.c, lavabo i instal·lacions del 

centre així com mostrar un bons 

hàbits d’higiene personal. 

diferents espais del centre  

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 

Començar a Participar de 

processos col·lectius en petites 

assemblees donant la seva 

opinió respecte envers diferents 

temes i la presa de decisions 

Prendre consciència de la 

importància de    participar de 

processos participatius per la 

presa de decisions conjuntes; 

activitats, resolució de conflictes, 
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d’un dia especial, triar el joc 

dirigit,..). 

conjuntes; activitats, resolució 

de conflictes, etc..i respectant el 

torn de paraula, opinant sense 

ofendre,...) (triar el menú d’un 

dia especial, triar el joc 

dirigit,..). 

 

etc..i aprendre a regular les 

assemblees (respectar el torn de 

paraula, opinar sense ofendre,...) 

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      

P3, P4 i P5 1r, 2n i 3r 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. 

Conèixer 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 receptiva 

envers les activitats col·lectives. 

Aprendre a desenvolupar una 

actitud positiva i receptiva 

envers les activitats col·lectives i 

esforçar-se a saber guanyar i 

perdre amb optimisme. 

Tenir una actitud positiva i 

receptiva envers les activitats 

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. 
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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 fer-la 
servir per fregar després. 

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

Desplaçar-se per l’escola en 
ordre i tranquil·litat.  

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.. 
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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. 
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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. 

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 

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,...) 
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del menjador (netejar taules, 
escombrar,...). 

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. 

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.  

 

4.1 Participa 

Potenciem la participació activa dels infants per tal de fer del temps del 

migdia un espai co-dissenyat amb els nens i les nenes. 

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 dels equips educatius és el de servir d’orientadors 

i dinamitzadors per crear actituds de participació i cooperació fomentant  

l’educació en valors. 

 

 

 

4.2 Convivència: un ingredient per a un món millor 

Un conflicte no és més que una situació on les persones manifesten  

opinions, creences, interessos, necessitats...diferents i sovint 

oposats i on les emocions i sentiments de cadascú tenen molt a 

veure. Més que tractar d'evitar els conflictes, hem d’aprendre a 

resoldre’ls mitjançant la reflexió, el diàleg...per arribar a acords 

vàlids per a totes les persones.  

Gestió positiva de resolució de conflictes:  

❑ Missatges importants a les parts en conflicte:  

❑ Voluntarietat per solucionar el conflicte, rol neutral 

respecte entre les parts.  

❑ Facilitar que les persones exposin allò que els preocupa.  

❑ No dedicar més temps o atenció a una part que a l’altra.  

❑ Gestionar la comunicació entre les parts.  

❑ Explorar: Que necessita cadascuna de les parts per sentir-se millor. A que esta disposada 

cadascuna de les parts per que l’altre es senti millor? Abordar primer els conflictes més 

fàcils.  

❑ Seguiment: Un cop arribats a un acord, cal fer seguiment de la solució (acceptació de 

cadascuna de les parts, canvi d’actitud, estat emocional...) 
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4.3 Menjar canvia el mon: Menja sa per tu i pel 

planeta!  

La Xef Pota Verda i una colla de personatges de diferents 

ecosistemes del planeta seran el fil conductor de les activitats i 

reptes.  

La Xef Pota Verda, és una jove aspirant a cuinera molt especial. 

Prové d’una saga de cuineres molt antiga. De petita es passava tot 

el dia entre olles i cassoles, recollint de l’hort familiar herbes i verdures per a fer els plats més 

saludables i saborosos que heu vist mai. Va decidir que de gran seria cuinera. 

Aquell dia la seva rebesàvia li va entregar uns objectes molt especials. El seu barret carxofa que és 

tot un misteri; el davantal tot si val i el cullerot comunicador. Des de llavors que ha aprés a 

comunicar-se amb les plantes, els aliments, els animals, en definitiva amb tot el regne natural. D’un 

temps cap aquí, diferents éssers li han exposat els problemes que tenen. La Xef sap molt bé que per 

trobar les solucions necessitarà la implicació i el compromís de totes i tots.  

Aquesta aspirant a Xef ens transmetrà el seu amor pel menjar i la naturalesa i ens encoratjarà amb la 

seva energia i optimisme a fer petits canvis (poderosos) per transformar la nostra salut i la salut del 

planeta. 

 

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.  

 Confiem en les aptituds i capacitats dels infants.  

Hem d’entendre que l'autonomia és “la capacitat per a un individu d'assumir la plena responsabilitat 

dels seus actes”. El nostre plantejament, escoltant també les demandes de les famílies, pretén facilitar 

als infants tot allò que sigui necessari dins el menjador escolar per tal que aquests esdevinguin 

autònoms. Per tal d’arribar a assolir el màxim grau d’autonomia i així d’autoaprenentatge, volem 

propiciar el millor camí possible. 

 

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.  

 
Objectius i reptes 

Etapa asistencial
Infant (subjecte passiu)

Etapa educativa
Infant (subjecte actiu)
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• Aconseguir que cada infant pugui ser protagonista actiu durant tot l’àpat i per tant ser capaç 

de participar activament del moment del dinar. 

• 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. 

 

Així es com estem aplicant el projecte d’autonomia a la nostra Escola: 

Temporització: 

Accions en tres moments 

1.- Moment previ de preparació i adequació de l’espai del menjador abans de començar l’àpat per tal 

que la preparació i adequació de l’espai sigui possible, cal treballar i tenir coneixement dels aliments i 

del menú, serà a partir d’ aquí en funció d’això que es posaran uns coberts o altres, així com es 

prepararan uns estris adients ( plats, gerres adaptades, pinces, bols, paneres...). 

2.- Moments de l’àpat i necessitats in situ. Aquest esdevé el millor moment per tal de facilitar als 

nens/es la seva autonomia. Recordem que la nostra proposta té l’objectiu en aconseguir un canvi 

d’actitud i desenvolupar un menjador escola a través de la participació i autogestió de tots el alumnes. 

3.- Moment posterior a l’àpat (recollida de l’espai col·lectiu). Un cop finalitzat l’àpat, cada infant amb 

la col·laboració de la comissió de menjador serà l’encarregada de fer la recollida de l’espai. D’aquest 

manera, tots els alumnes de l’escola duran a terme setmanalment . 

Aplicació (mínims)                     

- Canvi de visió de l’educador/q: confiança vs assitència 

- Graduació i implementació progressiva. 

- Col·laboració en tasques col·lectives ( parament, desbrossat, neteja espai) 

- Modificar objectius, més confiança en l’infant: pitet a P3, introducció del ganivet, servir-

se aigua, responsables de taula, postres. Pot ser gradual. Revisar la proposta d’objectius 

d’hàbits alimentaris. 

- Compromís: en l’autoservei l’infant es compromet a menjar-se el que es posa al plat. 

 

Aplicació (màxims) 

- Coneixement del menú: responsables de grup, decoracions al menjador, activitats 

lúdiques d’educació alimentària. 

- Coneixements de la seguretat alimentària abans de l’autoservei: mans, circuït net-brut. 

- Auto servei: l’infant es serveix les quantitats, facilitem les eines i informació, l’educador 

ajuda i acompanya. 

Graduació: comencem per plats amb pinces I finalitzem amb plats amb colleró. 

- Auto servei amb esperit col·lectiu. 

- Representants de classe, consell d’infants. 
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Consell d’infants 

Hem de dur a terme la comissió infantil de menjador amb l’objectiu de promoure la participació dels 

infants dins  l’espai de migdia. El Consell d’infants ens ha de servir per escoltar i treballar les inquietuds 

sobre els menús i els diferents aliments així com poder difondre més coneixement sobre el projecte. 

Hem de procurar facilitar i generar l’espai de comunicació per seguir evolucionant de manera conjunta 

el projecte del menjador, autonomia i participació. 

 

 

 

 

 

 

4.5 Organització de les activitats per blocs temàtics 

La proposta de lleure té uns eixos transversals,  i a través d’aquesta,  desenvolupem una sèrie de blocs  

repartits durant els dies de la setmana. 

 

Al llarg de la setmana, es diversifiquen les activitats a partir dels següents blocs lúdics 
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4.6 Activitats especials  

 

Jornades reivindicatives Fundesplai: 

20 de novembre: #DretAlimentació20N ( dia universal dels drets dels infants) 

Març: #Alnatural ( dia mundial del clima) 

 

Jornades gastronòmiques: 

Les jornades gastronòmiques venen 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.  

 

 

Festes tradicionals que celebrem al migdia: 

Castanyada: Tallers i activitats relacionades amb la tardor. 

Nadal: Tallers i activitats relacionades. 

Carnestoltes: L’equip de monitors/res es disfressen. 

Sant Jordi: Tallers i activitats relacionades amb la diada. 

Fi de curs: Dinar especial. 

 

 

 

 

4.7. Plannings activitats  

Mensualment es penjarà la programació de cada grup a la pàgina web de l' AFA.  

      OCTUBRE 2021 

Diari del menjador OCTUBRE’21 (wordpress.com) (Mostra activitats mensuals) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ampaescolabogatell.files.wordpress.com/2021/09/oct21-programacio.pdf
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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 Aules Aules Aules Aules Aules 

P4 Aules Aules Aules Aules Aules 

P5 Aules Aules Aules Aules Aules 

1r Aules Aules Aules Aules Aules 

2n Aules Aules Aules Aules Aules 

3r Aules Aules Aules Aules Aules 

4t Aules Aules Aules Aules Aules 

5è Aules Aules Aules Aules Aules 

6è Aules Aules Aules Aules Aules 

 

Segond les activitats programades a més disposem de la Sala de psicomotricitat, polivalent, tatami i 

aula de l’AFA. 

 

5. Organització del migdia 
5.1. Organització dels infants i dels espais 

 

Durant els mesos de 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. 

Aquest curs, no cal la neteja i la desinfecció entre torn i torn.  

Patis exteriors: es permet la Interacció entre infants de diferents grups estables si porten mascareta i 

sense mascareta si només es el grup bombolla. 

 

Primer torn 

 Recollida infants Entrada 
menjador/aula 

Sortida menjador Espai de joc Entrada aula 

P3 12.25 ---  Migdiada  

P4 12.25 ---  Pati infantil  

P5 12.25 ---  Pati infantil  

1r 12.30 12.45 13.30 Pati 1r/2n 
Terrassa 

 

2n 12.30 12.45 13.40 Pati 1r/2n 
Terrassa 

 

3r 12.30 12.45 13.30   

4t      

5è      

6è      

 

Segon torn 
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 Recollida infants Entrada 
menjador/aula 

Sortida menjador Espai de joc Entrada aula 

P3      

P4      

P5      

1r      

2n      

3r      

4t 12.30 13.40 14.40 Pistes/mikado 14.50 

5è 12.30 13.50 14.40 Pistes/mikado 14.50 

6è 12.30 13.45 14.40 Pistes/mikado 14.50 

 

 

5.2 Organització en el cas de grups bombolla confinats  

  

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

confinats, ho demanin abans de les 10h, 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 per la porta de l’AFA i han de portar una bossa 
per a transportar les carmanyoles. 

6. Alimentació saludable i sostenible 
6.1 Configuració dels menús 

La gestió la dur terme la comissió de mares i pares conjuntament amb Serunión. 

6.3 Tractament Protocols sobre al·lèrgies i intoleràncies  

Cada cop hi ha més nens i nenes que, per les seves característiques, necessiten una alimentació 

personalitzada, ja sigui per motius d’al·lèrgia, intolerància o d’altres situacions que requereixen d’un 

menú adaptat, com per motius religiosos o culturals. 

Tenint com a principal objectiu el rigor i assolir els majors estàndards de qualitat, l’equip de dietistes-

nutricionistes revisa els certificats mèdics amb els diagnòstics pertinents per tal de proporcionar un 

abordatge nutricional adient i fer un seguiment de l’alimentació d’aquests nens i nenes. En cas de 

requerir més informació, es posa en contacte amb la família amb l’ajuda conjunta de la coordinació a 

l’escola. 
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Per tal que l’impacte en l’infant amb una necessitat de dieta especial sigui mínim, es treballa de forma 

curosa per oferir un menú adaptat a cada necessitat personal, però sempre partint del menú basal, i 

fent el més universal possible aquestes derivacions. 

D’altra banda, per tal de garantir la seguretat dels infants amb al·lèrgies i intoleràncies, tenim establert 

un protocol pel seu tractament. 

 

7. Infraestructura 
7.1 Espais utilitzats 

 

En el cas de l’espai de menjador, atès que en el moment de menjar no s’usa mascareta, es recomana 

una ventilació màxima amb totes les portes i finestres obertes de manera continuada. 

A les aules o altres espai, obrint les finestres 20 centímetres quan es tracta de finestres corredisses o 

oscil·lobatents, o obrint les lamel·les en un angle de 45 graus de manera continuada i mantenint les 

portes totalment obertes. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’exterior i 

l’interior faciliten la ventilació i permeten obertures menors. En aquest punt, s’ha de seguir la pla de 

l’escola.  

 

Fotografies de la distribució dels espais 

                                                                                                                    
Menjadors de 1r. 

     
Aules de P4, P5A i P5B 

             
Terrassa 1ªplanta 
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Sala de psicomotricitat                     Sala polivalent (tatami)                      Sala Polivalent 

         
 

 

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

               
 

 

 

 

 

8. Relacions 
 

8.1. Comissió de menjador 

 

Existeix una Comissió de Menjador formada per representants de l’AFA,  FUNDESPLAI on es tractaran 

els temes pertinents relacionats amb el servei, menús, activitats, 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. 
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8.3 Famílies 

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 dels infants de P3, rebran informació diària per mitjà de l’APP.  (tràmits) 

Les famílies poden consultar des de la pàgina web de l’AFA els menús, les d’activitats, fotos de les 

activitats i altres notícies del seu interès. 

 

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 (en tràmits). 

S’avalua de l’evolució de cada infant durant el temps del migdia en un informe semestral.   

 

P4 i P5: L’Equip Educatiu del migdia elabora trimestral. 

 

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) 

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... 

 

9.3 Coordinació 

La coordinació de servei de migdia, junt amb el/la responsable de cuina, avaluen periòdicament amb 

el/la tècnic/a de seguiment del servei tots els aspectes relacionats amb el mateix; equip humà, menús, 

materials, espais, activitats, temes laborals, etc... 

 

9.4 Famílies 

Les famílies avaluen tot el servei a final de curs mitjançant les enquestes de satisfacció online que es 

fan arribar mitjançant un e-mail. 

Per altra banda, tant la coordinació com l’Escola i/o l’AMPA, 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 Formació i selecció de l’equip de monitoratge i cuina 

Formació 

A nivell general 80% 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 

• 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 10 dies i que no són portadors de COVID-19 així com informar de si tenen 

simptomatologia de la COVID-19.  

 

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

Davant de qualsevol incidència es seguiran les 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. 
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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:  

 

 

 
 

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. 

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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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: 

• 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. 
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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 

-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' anul·la l'últim 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 serà 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 doni les 

llistes al coordinador/a. 
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 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 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 

 


