
 

 

 Escola CIUTAT COOPERATIVA

Temps del migdia



saludable.  
Dins de l’horari de menjador vetllem pels dos espais que 
conviuen durant aquest temps: espai de menjar i espai de 
lleure.  

Acompanyem els infants en el seu creixement i els dotem 
d’eines per la seva educació en hàbits per una correcta    
alimentació, que l’acompanyarà tota la seva vida.  

Per fer-ho possible comptem amb un equip de cuina i d’e-
ducadors/es en el lleure, format i amb ganes de fer realitat 
el projecte que tenim entre mans.  

El temps del lleure  
Abans i després de dinar, els nens/es que utilitzen el servei 
de menjador, disposen d’un temps de lleure que els  moni-
tors/es ompliran de contingut educatiu. Gimcanes, jocs, ta-
llers, circuits motrius,.... i moltes altres activitats seran dina-
mitzades per l’equip., sempre tenint en compte les mesures 
de seguretat vigents. 

Conjuntament amb l’escola celebrarem les festes i les tradici-
ons catalanes i locals fent activitats engrescadores i dife-
rents.  

Els nens/es de P3, després de dinar podran descansar i rela-
xar-se per tal de poder rendir correctament durant les hores 
de la tarda.  

Enguany comptem amb el projecte educatiu 

 

 

 

 

Informació a: 

https://escoles.fundesplai.org/blog/menjador-escolar/nusos-
eduquem-per-la-ciutadania-global 

El menjador, un espai educatiu  
Valorem aquest espai de temps com a horari educatiu igual 
que qualsevol altre moment del dia, sempre respectant la 
necessitat d’esbarjo dels alumnes i de trencament de les 
activitats lectives.  

Aquest espai de temps és l’adequat per treballar tots els 
hàbits referents al comportament dels alumnes dins el 
menjador, així com el respecte vers els companys/es, moni-
tors/es i personal de cuina, en l’àmbit escolar, però no lec-
tiu. Per dur a terme aquesta acció educativa establirem una 
organització adequada així com unes mesures de funciona-
ment i comportament bàsiques pels alumnes.  

L’equip de cuineres i monitors/es de l’escola, realitza una 
tasca educativa que vetlla per una alimentació sana i equi-
librada i el creixement integral dels nens/es, educant va-
lors i actituds que els faci créixer com a persones.  

Aquesta tasca és una feina coordinada amb l’equip i el 
projecte educatiu de l’escola i revisada periòdicament 
amb la Direcció del Centre. 

Objectius Educatius del servei 
Adquirir “cultura gastronòmica”: identificar els diferents 
menjars i com estan cuinats.  

Conèixer els aspectes culturals i socials de l’acte de 
menjar.  

Acostumar-se a menjar de tot, a tolerar tots els sabors i 
totes les preparacions.  

Adquirir hàbits d’higiene personal i col·lectiva.  

    Adquirir hàbits de comportament social.  

Adquirir hàbits d’ordre i neteja de l’entorn.  

Desenvolupar actituds de respecte i afectuositat amb els 
companys, els educadors i el personal.  

Desenvolupar actituds de respecte pel menjar, el menja-
dor i els materials.  

Desenvolupar l’autocontrol del propi estat físic i anímic, 
l’autonomia en general.  

Assumir les responsabilitats personals i grupals en rela-
ció a les obligacions del temps del migdia.  

Potenciar la iniciativa i participació activa dels nens i 
nenes.  

 

El temps de menjar  
Els menús de Fundesplai estan planificats per un 
dietista i  segueixen les recomanacions que marca 
la Generalitat de Catalunya.  

Cada mes pengem a la web el full amb els menús. 
També hi trobareu suggeriments equilibrats per els 
sopars, tenint en compte el que han dinat. D’a-
questa forma les famílies podreu planificar els so-
pars i vetllar per la correcta alimentació dels in-
fants.  

Els dies que l’escola organitza una sortida de tot el 
dia, els usuaris de menjador també disposaran de 
pícnic. Els nens i nenes que no són de menjador 
també poden sol·licitar-lo. 

Si un infant presenta al·lèrgies o intoleràncies ali-
mentàries, prèvia presentació del certificat mèdic, 
el dietista farà un menú personalitzat.  

Els nens/es que, dies puntuals, tinguin indisposició, 
podran demanar dieta per aquell dia, donant l’avís 
de 9:00 a 9:30 h a la coordinadora del servei.  

Atenció personalitzada  

Si voleu tenir més informació sobre el funcionament 
del menjador, demanar entrevista de seguiment dels 
vostres fills, comentar incidències... podeu demanar 
entrevista a la coordinadora de menjador en horari 
d’atenció a les famílies. 

 

 

 

 

 

 

dia  per  un  Temps  de  Migdia  educatiu  i
cia  en  gestió  de  monitoratge,  vetlla  cada 
ves i de lleure que, amb la seva experièn- 
es  dedica  a  la  gestió  d’activitats  educati- 
desplai, entitat sense ànim de lucre, que 
Ciutat  Cooperativa  va  a  càrrec  de Fun- 
La Gestió del Temps de Migdia del l’Escola  

bit.ly/AppFundesplai

l'APP del menjador a:
dor i altres noticies,  així com formalitzar  la  inscripció  a 
consultar  totes  les  activitats que  es  realitzen  al  menja- 
Activitats  programades  per  cada  grup  d’edat: podreu 

6è reben l’informe trimestral.
arriba a les famílies a travès de l'APP  Els infants de P3 a 
Els  nens  i  nenes  de P3 disposen  informació  diària  que 

fònica.
les  famílies mitjançant una  nota  escrita  o trucada  tele- 
ha menjat bé, etc...). Tanmateix, si hi ha res, s’informa a 
per part de l’equip educatiu de com ha anat el dia (si no 
Informació  diària: L’Equip docent rep informació diària 

Relació amb les famílies
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