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1.  Presentació del Projecte 
 

 
 
Aquest document tracta sobre el nou Projecte Educatiu que seguirà el servei de             
menjador de l’Escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú. El què es cercarà és              
renovar la metodologia i la praxi emparada fins al moment i instaurar noves             
iniciatives per treballar paral·lelament amb el centre educatiu. D’aquesta         
manera, s’aprofitarà al màxim els coneixements curriculars de l’equip de treball           
del servei de menjador i professorat, juntament amb l’Associació de Mares i            
Pares de l’escola, per a garantir una educació als infants, basada en els valors i               
aprenentatges. 

 
 

1.1 Per què s’ha escollit aquest projecte? 
 
L’elaboració d’aquest nou projecte ve donat per la manca d’una proposta           

educativa i en l’àmbit del lleure del servei de menjador de l’Escola Cossetània.             

Existia una proposta on s’esmentava els objectius generals durant el servei de            

menjador, una part on explicava els pasos per a inscriure un infant en el servei,               

les quotes i com realitzar pagaments. No hi trobàvem cap proposta de lleure.             

Per tant, s’ha trobat oportú crear un nou projecte educatiu que reflecteixin els             

punts anteriors, però que incorpori una proposta educativa i pedagògica per als            

infants. Aquesta proposta es durà a terme mitjançant una programació          

d’activitats de lleure posada en pràctica en l’estada de pràctiques. 

 

1.2 Quin paper juga l’autor? 
 
Com a director de lleure, m’encarregaré de realitzar i escollir les activitats            

fonamentades amb els valors de l’escola i raonades amb els coneixements           

adquirits en la formació de director/a de lleure a l’Escola Lliure el Sol.  

Hi trobarem activitats que són puntuals setmanalment, hi trobarem activitats          

que hi seràn fixes diàriament i hi trobarem l’activitat basada en la idea “creem la               

nostra ciutat” que es durà a terme durant tot el curs.  
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A més a més, es crearà una programació de les activitats, una rotació dels              

equips de monitoratge per dur a terme la proposta. Es crearà una guia             

d’aptituds que haurà d’incorporar el monitor/a del servei. Es nombrarà          

detalladament les funcions que haurà de tenir quan formi part de l’equip. Es             

descriurà les funcions més específiques que haurà de realitzar el cordinador/a           

del servei. S’establiran protocols en cas d’accident, subministració de         

medicaments,  al·lèrgies i intoleràncies. 

 
 
 
 
 
2. Anàlisi del context 
 

2.1 Entorn Social 
 

2.1.1 Situació Socioeconòmica 
 
Vilanova i la Geltrú és una ciutat de 65.684 habitants amb una taxa d’atur              

registrada del 18%. La situació socioeconòmica és precària des de l’inici de la             

crisis. Hi han barris de la ciutat com el nucli antic o la fonda somella, que no                 

semblen estar en la mateixa situació, ja que el poder adquisitiu i social està              

molt per sobre de la mitjana. Per la resta de barris, la situació socioeconómica              

és delicada. Moltes famílies es troben en situacions carencials i amb situació de             

necessitat econòmica. Concretament, els barris de molí de vent i la collada són             

uns dels barris més afectats per desnonaments de tota la ciutat. Amb aquestes             

dades, confirmar que la situación no és fàcil. 

  

          2.1.2 Situació histórica associativa 

Vilanova i la Geltrú sempre ha estat una ciutat de caràcter associativa. Tant a              

nivell d’ajuntaments amb altres comarques veïnes, com les entitats de la ciutat i             

com centres 
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 2.2 Entorn de l’Associació 

  

                2.2.1 Història 

 

L’escola Cossetània és una escola Pública amb 50 anys d’història, va ser            

fundada el 1967 i està situada entre els barris de Sant Joan, Molí de Vent i la                 

Collada de Vilanova i la Geltrú. L’escola Cossetània és una escola amb una             

sola línia d’educació infantil i primària. A més a més, prové de les escoles              

CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per a una Escola Pública Catalana) i l’any 1988            

va entrar a formar part de la xarxa d’escoles públiques. 

  

                  2.2.2 Ideari 
Seguidament es comentarà  el que cerca l’Escola Cossetània com a centre educatiu            

per als seus infants. Aquest apartat està dividit en dos grups. El primer apartat tracta               

de com volen que siguin els infants quan marxin del centre i el segon apartat, tracta                

sobre els principis i/o valors que guiaran la pràctica educativa als infants. 

 

1. Com volen que siguin els alumnes quan marxin del centre? 

 

A l’escola Cossetània volem que els nostres alumnes, quan acabin la seva escolaritat             

al nostre centre, siguin persones capaces de viure en plenitud les seves vides,             

implicades en l’entorn que els envolta i amb una relació sana i d’igualtat amb les               

persones amb les quals conviuen. Per això, considerem important que desenvolupin la            

seva personalitat en aquestes tres dimensions: 

 

Dimensió personal: fa referència a com perceben el món, com els afecta, com es              

coneixen a si mateixos i com volen ser. 
Volem que siguin persones... 
Sensibles 
Curioses 
Creatives 
Amb ganes d’aprendre 
Autònomes 
Autosuficients 
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Respectuoses amb elles mateixes 
Responsables 
Humils 
Honestes 
Valentes 
Amb la ment oberta 
Amb sentit de l’humor 
 Amb coneixements 
Amb cultura 
Motivades 

 

Dimensió de transformació: són les actituds de transformació i millora 
del seu entorn i del món en el que viuen. 

 

Volem que siguin persones... 
Crítiques. 
Inconformistes. 
Actives. 
Participatives. 
Amb iniciativa. 
Responsables amb l’entorn i el món en el que viuen. 
Respectuoses amb el món que els envolta. 
Amb criteri propi. 
Innovadores. 
Emprenedores. 

 

Dimensió de relació: són les capacitats dels infants de viure en societat i de              

relacionar-se amb les altres persones del món. 
 

Volem que siguin persones... 
Generoses. 
Empàtiques. 
Sociables. 
Amb estratègies per relacionar-se i resoldre els conflictes. 
Conscients de pertànyer a una societat i a un col·lectiu comú. 
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Compasius. 
Amb valors, amistat i companyonia. 
Respectuoses amb els altres. 
Nobles i solidàries 
Que sàpiguen compartir. 
Que sàpiguen treballar en equip. 
 

 

 
2. Principis que guiaran la pràctica educativa del centre  
Volem que la nostra sigui una escola... 

 

PARTICIPATIVA 
Tots els membres de la comunitat educativa han de poder participar de la vida de               

l’escola. 
Exercici de la democràcia: l’escola ha de fomentar, a través de la participació i els               

valors fonamentals de la democràcia. 

 

ACTIVA 
Els alumnes de l’escola han de ser part activa del seu aprenentatge. Aquest procés ha               

de ser experimental, vivencial i amb emocions que reforcin la seva pràctica.  
L’alumne ha d’aprendre a relacionant-se amb els companys i companyes de la classe i              

de l’escola, però també amb el medi i amb la societat que ens envolta. Volem una                

escola oberta, on l’acció i l’experiència dels i les alumnes siguin el motor del seu               

aprenentatge. 

 

ACOLLIDORA 
Una escola que aculli tota la Comunitat Educativa per igual.  
Una escola de totes i per a totes, una escola que sempre tingui els braços oberts per                 

acollir les diferents visions i sensibilitats. 

 

DINÀMICA 
Una escola que reflexioni sobre la seva pràctica per millorar cada dia. 
Una escola que sàpiga aportar canvis i valoracions que ajudin a millorar la qualitat del               

centre.Una escola en moviment que avanci per una escola pública de qualitat. 
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ARRELADA AL SEU ENTORN 
L’escola viu en un barri, una ciutat i un país on existeixen unes tradicions, unes festes,                

un relleu, una llengua i una societat.  
L’escola ha de formar part d’aquest entorn. Ha de voler transformar-lo per millorar-lo. 
Una escola que es manifesti catalana, que valori el català com a llengua del nostre               

país. 

 

COEDUCADORA  
Una escola que eduqui persones per vèncer desigualtats de gènere, classe social,            

raça, ètnia o religió.  
Una escola on tothom se senti acollit, únic, especial i amb les mateixes oportunitats i               

expectatives.  
Una escola que faci conscients els infants de les profundes desigualtats de la nostra              

societat. 
Una escola que lluiti i actui davant les desigualtats. 

 

 
QUE FOMENTI L’ESPERIT CRÍTIC 
Necessitem persones que pensin per elles mateixes, que siguin capaces de posar en             

dubte tot allò que veuen o que fan i argumentar una opinió pròpia.  

 

POSITIVA  
Una escola on els infants vinguin contents, siguin sans emocionalment i siguin elegres             

i optimistes. Una escola on els alumnes aprenguin a gestionar les seves emocions. 
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   2.2.3 Funcionament del centre 

 

A continuació es podrá observar l’estructura general del funcionament de 

l’Escola Cossetània.  

 

 

 

  

L’estructura general del funcionament de l’Escola Cossetània no es basa en           

una jerarquització molt pronunciada. En el gràfic les mesures de les esferes            

van correlacionades amb el grau d’influència en el centre educatiu. Passant per            

l’equip directiu composat pel director, la cap d’estudis i la secretària de direcció,             

els quals organitzen i gestionen el centre educatiu. Seguidament, hi trobem els            

Mestres docents. Posteriorment, l’associació de mares i pares de l’escola que           

gestionen el servei de menjador. Per últim, el servei de menjador i les famílies              

dels infants.  

L’ordre esmentat podria resumir el grau d’influència en l’estructura general del           

funcionament del centre. Sembla una idea molt jeràrquica, però a nivell d’equip            

docent del centre educatiu tothom treballa amb els mateixos objectius. 
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Cada sector del gràfic aporta les seves funcions seguint l’ideari del centre            

educatiu. La direcció del centre sempre treballa en equip i dona les premisses             

necessàries per assolir fites comunes. 

 

Per exemple, l’equip directiu i el servei de menjador vam coordinar-nos per            

assolir l’objectiu de l’estalvi energètic a l’escola. És a dir, existeix el treball en              

equip de diversos apartats de l’organització general del centre. Aspecte que           

reafirma l’ideari del mateix. 

 

Tant els mestres com els monitors/es de menjador participem activament amb           

els infants. Ens comuniquem i intercanviem informació diàriament. Aspecte         

important, ja que tenir informació prèvia del dia a dia de l’infant ajuda a              

l’actuació dels monitors/es durant el servei. Reafirmem la participació per part           

dels mestres i la situació activa dels monitors vers els infants del centre. No              

només s’ofereix un servei, s’eduquen a persones i quanta més informació           

disposem, la tasca educativa serà de millor qualitat. 

 

En el servei de menjador moltes vegades prenem decisions per als infants.            

Aquestes decisions no les prenen els monitors únicament, es prefereix que de            

forma consensuada els infants raonin la seva decisió. Aspecte que reafirma           

l’esperit crític, de diàleg i participatiu de l’ideari de l’escola.  

 

  2.3 Analisi de les necessitats 

 

2.3.1 Necessitats Percebudes 
 
Actualment, està incrementant el nombre d’infants que es queden al menjador.           

La causa ve donada per la logística familiar, increment de beques i increment             

del nivell adquisitiu. Per tant, aprofitant aquest increment, s’ha trobat oportú la            

creació d’un nou projecte el qual es basarà en un treball cooperatiu amb els              

docents del centre, famílies i equip de monitores i monitors de menjador. La             

proposta que es vol dur a terme, aten a les necessitats percebudes dels infants              

durant el temps de lleure del servei. D’aquesta manera, el què es vol assolir és               
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treballar amb els infants mitjançant una proposta d’activitats que siguin          

educatives. Reforçant aprenentatges escolars, establint hàbits tant a l’escola         

com en l’àmbit familiar i facilitar aprenentatges pedagògicament correctes en          

l’àmbit del lleure. 

 
 
 
2.3.2 Necessitats Expressades 
 

La idea de creació d’aquest nou projecte va sorgir d’un reclam dels infants i              

dels monitors per falta d’activitats en el temps de lleure. Els infants es             

queixaven de que els nens/es que no jugaven a futbol o a bàsquet no tenien               

gaires opcions més. Només els hi quedava el parc infantil. Per altra banda, van              

expressar que a moltes escoles tenien material per jugar durant el servei de             

menjador i en la nostra escola el material no era abundant. 

Per part dels monitors/es, van expressar que no participaven activament amb           

els infants degut a que no hi havia una programació atractiva d’activitats de             

lleure. 

 

2.3.3 Priorització de Necessitats 

 

La participació activa dels infants i dels monitors/es és fonamental en el lleure i              

en l’ensenyament-aprenentatge de valors. Per tant, a nivell d’implicació, s’ha          

prioritzat la necessitat de crear una proposta de lleure educativa, fonamentada           

amb els valors de l’escola, on quedi reflectida la tasca dels monitors/es del             

servei. 

 

2.4 Resum i conclusions de l’anàlisi 

 

Donat l’anàlisi del context de l’entitat i de l’entorn on es durà a terme el               

projecte, s’ha trobat oportú treballar en una tasca educativa. L’Escola          

Cossetània està treballant molt bé amb els infants i, com a responsable i en              

nom de tot l’equip de menjador, ens agradaria formar part de la metodologia             
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d’ensenyament docent. Ens agradaria transmetre els mateixos valors,        

participant activament en l’educació dels nens i nenes de l’escola. 

Un altre punt interessant extret de les dades socials i econòmiques.           

Actualment, ens trobem en una situació socioeconòmica precària. El centre          

educatiu també està afectat a nivell econòmic. A més a més, és una escola              

petita, amb una sola línia i el material és escac. Malgrat això, la proposta que               

durem a terme es realitzarà amb material reciclat o material que l’escola ja no              

utilitzi. És a dir, el cost serà molt baix o zero.  

 

Veient que l’equip docent també realitza activitats amb material reciclat i/o           

sense cost. Ens agradaria apropar-nos a l’ideari de l’escola, juntament amb els            

valors del nostre servei. Poder oferir als infants uns valors més educatius, no             

uns valors orientats al servei de menjador exclusivament.  

Durant l’estona de menjador, donem servei a molts infants que provenen de            

diferents parts del món. Amb la creació de la nostra ciutat, les dinàmiques i les               

activitats programades, és donaran reaccions que enriquiran els seus         

aprenentatges a nivell d’edats, cultures, coeducació, respecte...Amb tots        

aquests trets extrets de l’anàlisi, cercarem els objectius per a dur a terme el nou               

projecte per al servei de menjador de l’Escola Cossetània. 
 

 
3. Projecte Educatiu de l’Entitat 
 
 
 
Seguint la normativa vigent del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya            

(DOGC), es vol realitzar un nou projecte en el servei escolar de menjador de              

l’Escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú. Aquest nou projecte seguirà la            

normativa i assolirà la gestió del servei de menjador d’acord amb el Decret             

160/1996, de 14 de maig.  
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3.1 Què volem? 
 
 
Degut al gran increment del nombre d’infants que es queden al menjador, la             

recollida de dades obtingudes de l’anàlisi de l’entitat i les necessitats           

percebudes dels infants en l’àmbit del lleure, s’ha trobat oportú la creació d’un             

nou projecte. La finalitat és oferir una programació de diverses activitats           

enfocades en el lleure, treballar paral·lelament amb el centre docent mitjançant           

objectius comuns i crear una associació comunicativa entre els monitors/es i           

mestres docents en un treball cooperatiu amb els docents del centre, famílies i             

equip de monitores i monitors del servei de menjador. 

 

La proposta pràctica que es vol dur a terme, aten a les necessitats percebudes              

dels infants durant el temps de lleure del servei. D’aquesta manera, el què es              

vol assolir és treballar per assolir uns objectius, valors, aprenentatges i uns            

principis que s’assoliran mitjançant una proposta d’activitats educatives.        

Reforçant aprenentatges escolars, establint hàbits a l’escola i durant el servei i            

desenvolupar aprenentatges. 

 

A més a més, com a servei, volem aprofundir amb els infants. No només volem               

establir uns hàbits alimentaris i uns coneixements que girin en l’entorn del            

servei de menjador. El que realment es cerca és seguir treballant els objectius             

marcats pel centre docent, seguir educant amb uns valors i realitzant activitats            

on l’infant es desenvolupi i potenciï la seva creativitat. 

 

 3.2 Objectius generals 
 
Els objectius generals que figuraran aquest projecte es divideixen en dos           

apartats. En l’apartat del servei de menjador, és a dir els objectius enfocats a              

tot el que inclou el procés alimentari i d’hàbits. En l’apartat d’educació,vés a dir              

els objectius més enfocats a l’apartat educatiu i projecte de lleure. 

  

3.2.1 Objectius servei de menjador 

- Nodrir 
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L’acte d’alimentar-se o menjar ha de ser un aprenentatge per l’infant. Ha            

d’aprendre a utilitzar i a fer un bon ús dels estris que serveixen per a la                

facilitació de la ingesta d’aliments. Ha de conscienciar-se que menjar ajuda a            

un mateix i que no és un acte imposat per l’equip de monitoratge. És a dir, que                 

ha de ser un acte agradable per l’infant, d’aprenentatge i d’adquisició d’energia.            

Per aquest motiu, dins de l’objectiu de nodrir als infants, s’ha d’assegurar els             

següents ítems: 
 

· L’infant ha d’arribar al servei de menjador amb gana  
  i bona disposició. 

 
· Garantir una dieta equilibrada. 

 

· Proporcionar als infants un menjar de qualitat. 
 

· Proporcionar als infants un menjar nutricional. 
 

· Proporcionar a l’infant un menjar atractiu en l’àmbit sensorial  
 
(presentació,temperatura i atractiu a la vista). 

 

· Cuina típica cultural. 
 

· Proporcionar a l’infant una alimentació saludable. 
 

· Alimentar de forma suficient. 
 

· Alimentar equilibradament. 
 

· Alimentar de forma variada (tècniques i aliments). 
 

· Alimentar de forma segura. 
 

· Adaptar al comensal i a l’entorn 
 

· Adaptar la dieta en funció de l’estació (hivern, primavera, estiu…) 
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- Establir hàbits  
 
En l’acte de menjar, no només s’ha de procurar que la dieta sigui adequada,              

equilibrada i nutritiva. Un aspecte importat i que cal treballar és l’establiment i             

l’adquisició dels hàbits higiènics. Els infants aprenen constantment i establir          

hàbits és fonamental per l’aprenentatge i autonomia. 
 

  
 · Crear rutines per l’aprenentatge dels hàbits. 

  
 · Explicar els hàbits. 

  
 · Ensenyar-los visualment. 

  
 · Revisar els hàbits. 
  

 
· Proporcionar hàbits higiènics: 
 

  - Rentar-se les man 

  - Rentar-se les dents 

  - Rentar-se la cara (en el cas que vinguin d’una activitat amb pintura com  

  
pot ser teatre 

  - Dutxats (Si vénen d’Educació Física) 

    · Proporcionar hàbits alimentaris 
  

  
- Varietat del menjar 

  - Quantitat de menjar 

 
· Proporcionar hàbits de comportament  

  - Relaxats 

  - Còmodes 

  

- Ajudar al company 
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· Proporcionar hàbits de convivència  

  - Il·luminació 

  - Confort 

  - Espai 

  

- Cadires 

- Taules 

- Conversar 

- Sense crits i baralles 
  
- Donar a conèixer la identitat gastronòmica 
 
És molt important donar a conèixer la identitat gastronòmica als infants, ja que             
és una forma d’aprenentatge alimentari i els infants es culturitzen coneixent           
plats típics de la zona on resideixen. 

 
 

- Socialitzar 
 
El servei de menjador ha de ser un acte de convivència entre els infants i entre                

els infants i els mateixos monitors. Es marca un model d’ensenyament i            

aprenentatge progressiu. Els monitors, coordinadament i de forma        

consensuada, marquen el model i els infants adquireixen l’aprenentatge de          

forma progressiva. És a dir, a cada curs els aprenentatges són diferents fins a              

assolir l’autonomia preestablerta. Per tant, des de l’àmbit social, tractarem de           

forma respectuosa i amb una normalització. 
 

· Tractar respectuosament en ambdues direccions (entre infants, 
  i entre infants i monitors). 

 
· Conèixer les normes de funcionament. 

 
· Les normes es revisaran periòdicament i metodològicament. 
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 3.2.2 Objectius Educatius i del lleure 
 
En conseqüència a l’esmentat, el servei de menjador, juntament amb el de 
cuina, s’inclourà en el projecte pedagògic, afavorint així al seguiment d’uns 
objectius comuns.. 

 
- Temps de lleure 
 
Educar en el lleure engloba un conjunt de moviments, experiències i iniciatives            

que es porten a terme amb els infants, de forma pedagògica, fora de l’àmbit              

escolar i familiar. Per tant, és necessari que aquesta educació sigui de qualitat,             

amb aprenentatges i de forma pedagògica. Esmentat aquest objectiu, es          

fomentarà el desenvolupament en el lleure en diferents àmbits. 
 

 
 

  Àmbit personal 
 
 

· Desenvolupar la creativitat de l’infant 

 

Prioritzar el treball creatiu supervisat per l’equip de monitors. És a dir, es             
donaran unes eines i uns recursos els quals els infants hauran de gestionar.             
Per tant, no estaran dirigits. La feina del monitor és orientativa i de supervisió              
per tal de disminuir els riscos. 
 

· Desenvolupar valors  
 
Respecte per un mateix, respecte pels altres, empatia i esforç.  
 
 

· Desenvolupar autoestima 
 
Fer veure als infants del que són capaços de fer i reforçar-ho positivament. 
 

· Desenvolupar l’expressivitat 
 
Deixar que l’infant es desenvolupi en plena harmonia i sense sentir-se           
observat. Ni pels monitors ni pels companys. D’aquesta manera el que se cerca             
és que exterioritzi el que sent i cregui convenient expressar. 
 

· Adquirir autonomia  
 

Aprenentatges per un mateix que et fan créixer com a ser. 
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· Aportar benestar emocional i personal 

 
Mitjançant el lleure l’objectiu que se cercarà és sentir-se bé amb un mateix i 
amb les persones que l’envolten. 

· Afavorir al creixement de l’infant 
 

Establir aprenentatges que et fan créixer com a persona i a conèixer més a un 
mateix. 
 

 

Àmbit Social 

 
 

· Fomentar el treball associatiu de l’infant 
 
Potenciar el treball cooperatiu i associatiu dels infants de diverses edats. Els            
infants no sempre han de practicar el lleure amb el seu grup d’iguals. Han              
d’experimentar i aprendre dels altres. 
 

· Establir noves relacions 
 
Treballar i poder gaudir amb tots els infants. Amb els que més afecte tenim i               
amb els que menys. 
 

· Desenvolupar habilitats interpersonals 
 
Amb més activitats i dinàmiques orientades als objectius establerts, els infants           
van adoptant més habilitats envers la resta de companys/es. 
 

· Desenvolupar habilitats socials 
 
Créixer en l’àmbit social i relacional. 

 
· Desenvolupar l’autonomia personal mitjançant un grup. 

 
· Desenvolupar el coneixement cultural. 

 
Aprendre mitjançant la diversitat cultural que hi ha avui en dia a les escoles.              
Aquest aspecte s’ha d’aprofitar per normalitzar aquesta diversitat i no sigui cap            
inconvenient. Sempre s’aprenen aspectes nous 
 

· Desenvolupar l’autocontrol dins d’una dinàmica grupal 
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Desenvolupar l’autogestió en un grup. No sempre que un infant tingui           
coneixement de 
 

quelcom aspecte, ho ha de resoldre o manifestar al grup. Ha de deixar també              
que la resta 
 

de companys/es interactuïn. 
 

· Respectar al company/a. 
 
 

· Fomentar el treball comunicatiu. 
 

 
Desenvolupar el treball de l’expressió per poder comunicar-se amb menys 
dificultats. 
 
  
 

  
              · Desenvoluparem: 
 

- Creativitat de l’infant 

- Sensibilització 

- Aprenentatges 

- Autonomia de l’infant 

- Autosuficiència 

- Motivació 

- Desenvoluparem la capacitat d’involucració 

- Iniciativa dels infants 

- Responsabilitat amb l’entorn 

- Capacitats d’innovació 

- Empatia 

- Valors, amistat i respecte 

- Saber compartir 

- Treballar en equip 
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3.3 Com ens organitzem? 
 

L’organització del servei de menjador l’encapçala la Comissió de Menjador de           

la Junta de l’APMA. Aquesta comissió anomena un/a responsable que és el            

coordinador/a del servei de menjador, el qual juntament amb els monitors/es           

vetllaran per la cura, seguretat dels infants i realització de les activitats durant el              

servei. 

 
 
 
 
 
 

3.3.1 Comissió de Menjador de la junta de l’APMA 
 
 
 
L’APMA gestionarà el servei i la seva eficiència durant el curs escolar per tal de               

vetllar pel bon funcionament del servei de menjador de l’escola. Les funcions            

primordials de la comissió seran: la gestió econòmica, la gestió de recursos            

humans, supervisió de cuina i informació als pares i mares de qualsevol            

aspecte o canvi. 

 

3.3.2  Equip de monitors/es 

 

L’equip de monitors i monitores s’organitzaran per grups de treball. Els grups            

de treball es formen per dos monitors/es que es responsabilitzaran de diferents            

cursos durant el servei de menjador. Aprofitarem els mateixos grups per a            

gestionar tota la proposta d’activitats educatives del projecte de lleure. És a dir ,              

hi hauran quatre grups dins de l’equip de menjador. El primer grup es             

responsabilitza de P3, el segon grup de P4 i P5, el tercer grup es              

responsabilitzarà de 1r,2n i 3r i, el quart grup, s’encarregarà de 4t, 5è i 6è.  

L’organització i gestió de la programació de totes les activitats, és veurà            

reflectida en l’apartat de la calendarització d’activitats mensuals. D’aquesta         
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manera mostrarem com rotarem diàriament l’equip de monitors/es del servei          

en la programació d’activitats. 

 
comissió seran: la gestió econòmica, la gestió de recursos humans, supervisió 
de cuina i informació als pares i mares de qualsevol aspecte o canvi. 
 
 

3.3.3 Servei de Monitoratge 
 
 
 
L’equip de monitoratge està contractat per l’APMA a l’inici del curs escolar.            

Aquest equip pot variar en funció del nombre d’infants en el servei. La funció de               

l’equip durant el servei és bàsicament educativa, pedagògica, de lleure,          

d’aprenentatge i de garantir un bon servei de menjador. L’horari és de 12:00             

a.m a 15:00 p.m o bé, de 12:30 a.m a 15:00 p.m. Seguidament, es podrà               

observar les funcions bàsiques dels monitors/es del servei esmentat. 

 
Les funcions són: 
 

- Vetllar per la cura d’higiene personal dels infants. 
 

- Responsabilitzar-se i vetllar pels infants durant el període de 12:30 a.m 
fins a les 

 
 15:00 p.m. 

 - Ajudar a adquirir hàbits i actituds durant el servei de menjador. 

 - Seguiment i revisió dels hàbits diàriament. 

 - Crear per als infants un espai lúdic en el temps de lleure. 

 - Crear les activitats voluntàries en funció de la planificació del projecte. 

 - Preparar-se dinàmiques setmanals. 

 - Avaluar mitjançant informes als infants. 

 - Portar un control dels infants en format d’assistència. 

 - Planificar mensualment la metodologia progressiva de neteja per a cada curs  

 escolar. 

 - Parar taula i recollir taula en funció del curs. 

 - Servir els àpats. 

 - Neteja del menjador. 
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 - Preparar el menjador. 

 - Comunicar-se amb els tutors docents dels infants via mail i via oral. 
 

- Comunicar als tutors docents de qualsevol aspecte positiu i/o negatiu 
per vetllar 
 

per la seguretat de l’infant i així afavorir a la gestió dels docents de 
l’escola. 
 

-  Informar al/ a la coordinador/a de qualsevol aspecte rellevant durant el 
servei de menjador. 

 
- Estar al corrent del “g.mail” i/o “houngout” per revisar correus, 

explicacions i/o  
 

arxius en la xarxa vinculats al menjador. 
 
- Cada monitor/a del servei de menjador tindrà una tasca diferent en funció del 
 
curs que es responsabilitzi. 
 
 

3.3.4 Actitud i valors que requereix els/les monitors/es 
 
 
 
Per garantir un bon funcionament de l’equip i per fer de la feina un espai més 
agradable, s’ha considerat establir uns valors i actituds per als monitors/es que 
són: 
 
 
 

- Ser puntual en l’entrada a la feina. 
 

- Respectar els torns de neteja preestablerts pel coordinador/a derivats 
als  
 

monitors/es. 
 

- Ser responsable amb les seves funcions. 
 

- Respectar a tots els monitors/es. 
 

- Ser rigorós en el treball dels hàbits dels infants i de les normes. 
 

- Ser dialogant i metòdic en el treball d’hàbits, normes del menjador i de 
temps  
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lliure. 

 
- Conèixer el Projecte de Menjador i tenir-ne un document. 

 
- Tenir clar quina és la tasca del monitor/a. 

 
- Tenir clar l’organització del menjador. 

 
- Saber quin és el funcionament a seguir per a cada grup d’infants (P3, 
P4-P5, 1r, 

 
2n, 3r,4t,5è i 6è). 

 
- Usar un to adequat per als infants i per als companys de feina. 

 
- Ser empàtic amb l’equip de monitors/es i amb els infants. 

 
- Cercar innovacions que puguin millorar el servei. 

 
- Ajudar, sempre que es pugui, al meu company/a de feina.  

 
 
3.4 Preparació i neteja del menjador 
 
 

3.4.1 Preparació del menjador 
 
 
 
La preparació del servei de menjador s’assigna als monitors/es contractades          
mitja hora prèvia al servei per muntar i deixar preparat tot el necessari per              
realitzar el servei. Organitzar l’espai, preparar les taules, gerres d’aigua,          
preparar els estris necessaris per als cursos corresponents, tallar pa, espai de            
neteja dels plats i coberts i coordinar-se amb el servei de cuina. 
 
Una vegada tot l’equip de monitoratge està concentrat al menjador 5 minuts            

previs al servei, s’ajudarà a acabar les tasques preparatives. A més a més, s’ha              

de tenir molt present les dietes i al·lèrgies corresponents de cada infant. És a              

dir, cada monitor es preocuparà del seu grup i de les varietats, dietes o              

al·lèrgies dels infants en els àpats. 
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3.4.2 Neteja del menjador 
 
 
La neteja del menjador es durà a terme cada dia pels monitors/es. És a dir,               
cada dia netejarà el menjador un monitor/a diferent o equip de treball diferent.             
Quan es parla d’equip de treball, significa que de responsable hi ha dues o més               
persones per a dos cursos. Per tant, la gestió del servei de neteja             
s’autogestionarà pel mateix equip de monitors/es amb el quadrant preestablert          
per el/la coordinador/a. 
 
 
3.5 Servei de Cuina 
 
 
 
La cuina del servei és una cuina casolana i forma part de les Escoles amb               
Cuina promotora de la cuina mediterrània. ECPAM. El personal de cuina està            
format per un/a cuiner/a i un ajudant/a de cuina amb la titulació corresponent.  
 
 

3.5.1 Elaboració de menús 
 
 
 
Segons la normativa actual del Decret 160/1996 del 14 de Maig, Article 16             

Elaboració del Menjar. Els menjars s’elaboraran i es manipularan en funció de            

les condicions d’higiene, salubritat i qualitat que estableixen les disposicions          

tecnosanitàries vigents. Els menús s’han d’adequar a les necessitats de          

l’alumnat atenent al correcte equilibri dietètic, i tenint cura de la variació i dels              

diferents aliments a oferir. 

 
L’elaboració del menú escolar està basada a seguir una dieta equilibrada, de            

qualitat, nutricional, atractiva, saludable i, a més a més, es considera important            

donar a conèixer la identitat gastronòmica cultural del territori. 

 
Per aquest motiu s’han tingut en compte les diferents consideracions per als 
infants: 
 

 
 

· L’acte de menjar ha de ser agradable. 
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· L’infant ha d’arribar amb gana. 

 
· Els aliments s’han de servir de forma atractiva, sensorialment 

agradable i variada. 

· La ingesta de nous aliments per a un infant ha de ser gradual i 
progressiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2 Grups d’aliments 
 
 
En els menús, s’ha d’incloure totes aquelles substàncies nutritives i, en la seva             

mesura, més saludables per a garantir la salut de l’infant. Per tant, hi han              

d’aparèixer els hidrats de carboni, greixos, proteïnes, vitamines, sals minerals i           

aigua. És a dir, en la ingesta d’aliments s’ha de garantir els aliments que              

proporcionen energia, aliments vitals i de creixement.   
 

· Aliments que proporcionen energia: llegums, patates, fruits secs, 
greixos, olis i  
 

cereals. 
 

· Aliments vitals: fruita i verdura 
 

· Aliments de creixement: llegums, cereals, peix, ou, làctics i carn. 
 
 

3.5.3 Tècniques culinàries 
 
 
 
S’utilitzaran diferents tècniques culinàries per tal de presentar els plats i per 
afavorir la 
 
digestió de cada àpat. A més a més, s’han d’adaptar als infants. En cada etapa 
la textura 
 
de l’aliment ha de ser diferent.  
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Per tant, s’utilitzarà: 
 

· Bullició 
 

· Cocció al forn 
 

· Cocció al vapor 
 

· Fregit 
 

· Escalivat 
 

· Arrebossat  
 

 
3.5.4 Alimentació sensorialment satisfactòria i atractiva 

 
 
Cada aliment s’ha d’adequar en funció de l’edat de l’infant i de l’època             
estacional que se serveixi. És a dir, la preparació serà diferent, la temperatura             
serà diferent i el tipus de tècnica culinària variarà. Un àpat ha de ser atractiu               
visualment i sensorialment perquè la ingesta sigui més agradable per a l’infant. 
 
 

3.5.5 Seguiment Recomanació OMS (Organització Mundial de 
la Salut) 

 
 
 
· Prioritzar els aliments d’origen vegetal (3/4 parts del plat ha de ser d’origen             

vegetal). 

· Prendre dues o tres peces de fruita i un parell de racions de verdura              

diàriament. 

· Prendre diverses vegades al dia pa, pasta, arròs o altres cereals integrals. 

· Substituir la carn greixosa i els derivats carnis per llegums, peix, ous i carns              

magres. 

· Prioritzar els olis vegetals (oli d’oliva verge) respecte de la mantega i la nata               

(greixos d’origen animal). 

· Escollir làctics amb baix contingut de greix. 

· Prendre poca sal i aliments salats, escollir sal iodada. 
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· Minimitzar el consum de sucre, aliments i begudes ensucrades. 

 
3.6 Funcions Administratives servei de menjador 
 
 

3.6.1 Relació pares i mares o tutors/es legals amb el servei de 
menjador 

 
 
 
La relació que s’estableix entre els pares i mares o tutors/es legal respecte el              
servei de menjador es duu a terme mitjançant la Secretaria de l’APMA            
(Associació de Pares i Mares de l’Escola Cossetània) i el/la coordinador/a del            
servei de menjador i extraescolars. 
 
En cap cas, durant el servei de menjador, s’accepta la presència de pares,             
mares i/o tutors legals. Si és un cas excepcional, l’actitud respecte els monitors             
ha de ser respectuosa vers els/les monitors/es responsables del servei. 
 
 
 
Els pares/mares o tutors/es que inscriuen als infants al servei de menjador han             
d’acceptar les normes de funcionament del mateix i respectar la presa de            
decisions en cada cas. 
 
 

3.6.2 Inscripció alumnes de P3 al servei de menjador 
 
 
 
Els infants de P3 que s’inscriguin al servei de menjador, s’adaptaran de forma             
gradual. Entren en un nou espai, nous responsables i passaran més temps a             
l’escola. Aquest canvi s’ha d’adaptar de forma gradual, per tant se seguiran les             
pautes del pla d’adaptació de l’escola. És a dir, la incorporació al servei de              
menjador serà gradualment. 
 

3.6.3 Altes i baixes del servei de menjador 
 
 
 
Per donar d’alta a un infant al servei de menjador s’ha de notificar a Secretaria               
de l’APMA i facilitar els documents necessaris per incorporar-se al servei. Una            
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vegada superada la part administrativa, s’informa de com es realitza el           
funcionament del servei per tal d’incorporar-se amb normalitat. 
 
 
Per altra banda, si es vol donar de baixa a un infant, cal notificar-ho a               
Secretaria de l’APMA prèviament. Sigui en horari de secretaria o per la bustia             
de la mateixa. 
 
 
 
Quan es tracta d’infants que utilitzen el servei de menjador de forma eventual.             
Cal notificar-ho a secretaria i anotar-ho al llistat dels alumnes inscrits al servei             
de menjador d’aquell mateix dia.  
 
 
 
Per acabar aquest apartat, informar que els infants que necessitin dieta           
específica han de portar una autorització firmada pel metge que ho acrediti. 
 
 

3.7 Quota Servei de Menjador 
 
 
 
La prestació del servei de menjador es pot efectuar en règim fix o esporàdic. Es               

considera fix l’infant que fa ús del servei un o més dies fixos a la setmana, per                 

exemple: si un infant que es queda tot els dimarts i dijous. 

 

Els infants esporàdics utilitzen aleatòriament el servei de menjador depenent de           

les necessitats familiars. És a dir, que varien en funció de la setmana. El preu               

del servei de menjador és diferent per als infants fixos que pels esporàdics. 

 

A final de cada curs la Comissió del Menjador de L’APMA fa balanç del curs i                

elabora l’Informe corresponent. Aquest informe juntament amb el preu fixat per           

la generalitat es presenten al nou curs, es redacta el conveni que el regula, se               

signa i es presenta al Consell Escolar per a la seva aprovació. 
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3.7.1 Pagament i abonament del servei de menjador 
 
 
 
El pagament dels menús fixos i esporàdics es formalitza un cop s’ha rebut la              
factura per part de la Secretaria de l’APMA, via transferència bancària o            
pagament per caixer amb codi. 
 
Quan hi ha una falta per sortida dins de la programació escolar no es factura el                

menú. Si la falta és per malaltia o causa justificada, avisada prèviament (abans             

de les 10.00 a.m) a Secretaria de l’APMA tampoc es facturarà. 

 
Si no s’està al corrent del pagament del rebut de la quota a partir del dia 10 del                  

mes següent al seu venciment, es considera el servei com impagat. En aquest             

cas, es trucarà a la família perquè cancel·lin el deute, en efectiu, a la Secretaria               

de l’APMA. La cancel·lació total o bé el pacte dels terminis de cancel·lació del              

deute s’han de fer amb la Secretaria de l’APMA en un termini de 15 dies. 

 
3.7.2 Com treballem? 

 
La metodologia de treball del servei de menjador s’estableix mitjançant la           

pedagogia i praxis establerta pel centre educatiu. Anar en una mateixa direcció            

per educar l’infant ajuda a assolir objectius del centre. És important la tasca             

comunicativa amb els docents, famílies i monitors/es per aconseguir els          

resultats. 

 

Com a servei de menjador s’estableixen hàbits, valors i principis que s’han de             

treballar en l’educació alimentària. L’equip de monitors/es es reunieix amb          

l’APMA i servei de cuina per pactar i fer assolir als infants tots els objectius               

basats en una educació alimentària. 

 

En l’àmbit pedagògic i educatiu, el coordinador/a del servei de menjador es            

reuneix amb l’equip directiu del centre i estableix uns principis bàsics educatius            

a treballar amb els infants. Actualment, com a monitors/es incentivarem els           
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principis, mitjançant la proposta d’activitats on cercarem l’assoliment dels         

objectius d’una forma més creativa i dinàmica. 

 

 

4. Projecte específic de millora 

 

La nova proposta de Lleure que seguirà el servei de menjador de l’Escola             

Cossetània té com a objectiu renovar la metodologia i la part pràctica durant el              

període de temps lliure. El projecte es basa a aprofundir, desenvolupar i treure             

més profit de les activitats de lleure que realitzen els infants abans d’entrar a              

l’escola. 

 

És molt interessant que hi hagi un seguit d’activitats, iniciatives i dinàmiques de             

grup, les quals siguin voluntàries per als infants. 

 

Aquestes activitats i dinàmiques són creatives, són per a totes les edats, on es              

fomenta el treball cooperatiu, no són dirigides i utilitza al monitor/a com suport o              

guia. A més a més, es considerarà que han de ser activitats educatives, on no               

s’hagi de competir i que fomentin un seguit de valors que afavoreixin els             

aprenentatges i autonomia de l’infant. 

 

Es treballarà paral·lelament amb el centre docent de l’Escola Cossetània. A           

més d’establir un canal de comunicació directa amb els/les mestres docents i            

els/les monitors/es, es vol aprofitar els espais innovadors creats per l’equip           

docent del centre. Per exemple, el jardí de lectura, l’espai d’estudi, pinta i crea              

a la pissarra del pati, creacions i blocs o l’activitat de “capble”. 

 

Seran espais i activitats que prioritzen el desenvolupament, creació i          

associacionisme dels infants, tot i que s’han de seguir les normes d’ús,            

establertes pel centre docent i per l’equip de menjador. 

 

31 



 
 

Les activitats seguiran els valors, objectius i ideari del centre educatiu. Com a             

idea principal del projecte realitzarem una activitat que es durà terme durant tot             

el curs. L’activitat s’anomena “Creem la nostra ciutat” i els infants disposaran de             

diversos dies a la setmana per crear les parts de la ciutat que, mitjançant la               

seva imaginació i coneixement, creguin que són necessàries per a construir-la.           

Per a la construcció de la ciutat, s’utilitzarà material reciclat, material cedit de             

l’escola i material que disposa el pati de l’escola. Per tant, el cost del projecte               

serà molt baix o de “cost zero”. 

 

 
4.1 Objectius Específics 

 
- Innovar l’organització de l’equip de menjador 
 
Cada monitor/a ha de canviar de tasca cada curs. Tots els monitors/es han de              
passar per tots els cursos, ja que els més petits necessiten una atenció i els               
grans un altre. Per tant, la gestió i estructura del grup s’ha de modificar              
anualment. 

 
 
- Establir un canal de comunicació  
 
El/la director/a i els monitors/es han establert un nou canal de comunicació per             

estar al corrent de tots els aspectes que involucrin als infants. Ja sigui en l’aula               

ordinària, al menjador o en l’àmbit familiar. L’equip de monitoratge té els            

e-mails (gmai.com) dels metres per poder informar-se de qualsevol situació.          

Sigui negativa o bé, positiva. Paral·lelament els monitors/es tenen un “Gmail           

amb un DRIVE” on tenen tots els arxius necessaris, al·lèrgies i intoleràncies,            

fulls d’incidències (comuniquen aspectes negatius i positius), telèfons de         

contacte, etc. A més a més, s’ha creat un “Xat Hangouts” diàriament es             

comuniquen per tractar qualsevol tema relacionat amb els infants o bé           

relacionat amb el servei de menjador. 

 
- Crear activitats no dirigides 
 

32 



 
 

El/la director/a de lleure o coordinador/a proposa el tema d’interès per a les             
activitats. Actualment s’està treballant en la construcció d’una casa. Els infants           
desenvolupen l’activitat com creguin necessari. Hi han de participar         
voluntàriament supervisats per un/a monitor/a. 

 
 
 
- Supervisar a l’infant 
 
El / la monitor/a orienta o supervisa a l’infant. En cap cas dirigeix, corregeix i 
fomenta l’aprenentatge mitjançant els errors, repetició, hàbits i sensacions.  
 

 
- Reafirmar els hàbits docents 
 
Treballar els hàbits que treballen a l’escola. Sempre paral·lelament, no 
independentment. D’aquesta manera la direcció és la mateixa i se segueix una 
línia en comú. 

 
 
- Crear un espai d’estudi 
 
S’ha creat un espai on els infants puguin treballar aquelles matèries que els hi              
costin més. Aquest espai serà en una petita aula amb la supervisió d’un             
monitor. A més a més, servirà per realitzar tasques que els mestres han donat              
als infants perquè les realitzin a casa. No precisament hauran de treballar les             
matèries que més els hi costen als infants. 

 
 
- Aprofitar el jardí de lectura 
 
A l’escola s’ha creat el jardí de lectura. Aquest jardí és un espai on es trobaran                
contes i llibres de lectura per a totes les edats i de diversos àmbits. Des del                
servei de menjador s’ha trobat oportú aprofitar aquest espai. S’emfatitzarà en la            
lectura dels més petits i en l’hàbit i continuïtat per als més grans. Remarcar que               
serà de caràcter voluntari. 
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- Proposta d’activitats  
 
L’equip de monitors es basarà en una metodologia pedagògica més associativa           

i creativa on els infants podran escollir un seguit d’activitats que es prepararan             

per a l’equip de monitors diàriament. Cada setmana hi haurà una planificació            

d’activitats, totes voluntàries, orientades als infants que dinen a l’escola.          

Aquesta proposta s’inclourà com un servei més de l’equip de monitors de            

menjador de l’escola. Cal remarcar que seran activitats voluntàries,         

pedagògiques, no dirigides, supervisades i on es fomentarà bàsicament la          

creativitat de l’infant.  

 

4.2 Metodologia 
 

La metodologia que s’utilitzarà per aconseguir els objectius, vindrà donada per           

les activitats programades a realitzar. Si volem fomentar la creativitat i el diàleg,             

els monitors/es supervisaran en tot moment el transcurs de l’activitat i guiaran a             

l’infant, però mai donaran solucions o maneres de fer. S’han de plantejar una             

idea, cercar el camí per assolir-la i executar-lo. 

 

Per altra banda, en la part de dinàmiques i activitats esportives voluntàries, el             

monitor/a si que guiarà als infants durant l’activitat. No de forma dirigida, però             

donarà unes pautes per poder-les executar. 

En les activitats d’estudi i de lectura, l’equip de monitors/es que s’encarregui            

podrà ajudar activament a l’infant. Sense donar solucions als problemes, però           

podrà guiar en la cerca de la solució. 

 

Pel que fa al projecte en general, l’objectiu principal és treballar sense eñ grup              

d’iguals. Els infants més grans interactuïn amb els més petits. És molt important             

aquesta associació, ja que es fomentarà el respecte, l’empatia, el saber           

escoltar,la sociabilitzar-se, treballar en equip i saber compartir. És pretén que           

amb la metodologia que s’utilitzi arribem a tots els infants i assolim els objectius              

i valors del projecte i del centre educatiu. 
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4.3 Programa d’Activitats 

 
 
A continuació, s’explicaran les diferents activitats que es duran a terme durant            
el transcurs escolar en el temps de lleure del servei de menjador. Les activitats              
es duran a terme cada dia, tindran una durada de 45 minuts i variarà en funció                
de l’objectiu escollit per l’equip de monitors/es. Cal remarcar que totes les            
activitats són voluntàries. Si els infants no hi volen participar, són lliures            
d’escollir el que prefereixin. 
 

 
Activitats creatives sense material 
 
Són activitats on s’estableix un objectiu comú per a tots/es els infants. Partint             
d’aquest punt, s’haurà d’assolir l’objectiu amb tot allò que podem trobar pel pati             
de l’escola. Poden utilitzar el sorral, les fulles dels arbres que hi ha a terra, la                
cuineta, els estris de la cuineta i els cubells i pales que puguin trobar al pati.                
Aquesta activitat va molt lligada a la següent, ja que l’objectiu és construir una              
ciutat. Per tant, hauran de treballar amb la imaginació per a crear espais que              
creguin necessaris i bàsics per a una ciutat. 
 

 
Activitats creatives amb material 
 
Són activitats on s’estableix un objectiu comú per a tots/es els infants. Cada dia              

que es dugui a terme aquesta activitat es portaran un seguit de materials de              

construcció diferent. La intenció d’aquesta activitat és poder construir amb          

material reciclat, amb material que hi ha al pati de l’escola o bé, amb material               

que ens proporcionarà l’escola. El material és el següent: 
 

 
· Pneumàtics 

 
· Ampolles d’aigua buides de 8 L 

 
· Cartes 
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· Blocs de plàstic 
 

· Caixes de cartó 
 

· Capble 
 

· Peces de fusta geomètriques 
 

· Teles 
 

· Cordes 
 
 
El material cada dia que s’utilitzi serà diferent. L’objectiu principal d’aquesta           

activitat és que els infants construeixin una ciutat i cada dia que realitzin             

aquesta activitat hauran de construir una part de la ciutat. A mesura que passi              

el curs i els infants hagin construït moltes o totes les parts de la ciutat, es                

portarà tot el material reciclat, de l’escola i que hi hagi al pati de l’escola i es                 

construirà la ciutat completa. Cada zona de construcció estarà marcada amb un            

cartell que esmenti la construcció que s’està realitzant. Per tant, quan es            

construeixi tota la ciutat, a cada part del pati hi haurà diversos cartells amb el               

nom del qual s’haurà de construir. La disposició dels cartells l’escolliran els            

mateixos infants. 
 

 
Activitats i creacions amb blocs 
 
És una activitat que es realitza amb blocs de plàstic i amb blocs d’escuma amb               
formes geomètriques els quals s’utilitzen per a la construcció i potencien la            
imaginació de l’infant. Aquest material el proporcionarà l’Escola Cossetània i es           
realitzarà a la pista de futbol asfaltada per a vetllar el bon tractament d’aquest              
material. Aquesta activitat no anirà lligada a les dues activitats anteriors           
d’Activitats creatives amb material i sense material. És una activitat aïllada on            
es potenciarà al màxim la imaginació grupal dels infants.  
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Pinta i crea amb guixos 
 
És una activitat molt demanda pels infants, ja que s’ha instal·lat una pissarra al              
pati. Per tant, com a activitat de lleure es vol potenciar. Es crearà una temàtica               
per al dia que es dugui a terme l’activitat i els infants hauran d’elaborar de               
forma grupal un dibuix on podran participar tots els cursos. 

 
Activitats esportives cooperatives 
 
Les activitats esportives són molt demandades pels infants. L’inconvenient és          

que sempre volen practicar les mateixes. Aleshores, el que s’ha estudiat és            

oferir una programació de diferents pràctiques esportives cooperatives per         

afavorir als diferents coneixements i pràctiques de diversos esports. Entre          

l’equip de monitors/es del servei de menjador hi ha un Llicenciat en Ciències de              

l’Activitat Física i de l’Esport. Per tant, es vol aprofitar perquè prepari dues             

sessions setmanals voluntàries per als infants. El que es prioritzarà és que sigui             

no competitiu i es realitzi l’activitat, en funció de la modalitat esportiva escollida,             

desenvolupant habilitats motrius bàsiques i la motricitat de l’infant. Aquestes          

activitats es basaran en jocs o circuits. 
 
 
 
Dinàmiques grupals 
 
Les dinàmiques grupals seran de caràcter voluntari i dinamitzades per l’equip           

de monitors/ es. Algunes dinàmiques seran més lúdiques i amb unes bases            

preestablertes per l’equip de monitors/es. Hi haurà dinàmiques on es donaran           

unes premisses i els infants hauran de desenvolupar-se mitjançant la seva           

creativitat, gestió i autoorganització per assolir l’objectiu. Seran per a totes les            

edats i els monitors/es hi seran per guiar, no per dirigir. Per a realitzar les               

dinàmiques hi haurà un quadrant on apareixeran totes les activitats a realitzar            

setmanalment i on s’apuntarà la temàtica a treballar per cada monitor.           

D’aquesta manera, es donarà llibertat als monitors/es en l’elaboració de les           

dinàmiques i sabran ells objectius que s’han treballat en les dinàmiques           

anteriors per evitar la repetició. 
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Jardí de lectura 
 
El Jardí de Lectura és una iniciativa creada per l’escola on s’incentiva la lectura              
dels infants. Es vol començar el curs treballant la lectura, ja que a tots els               
infants els hi agrada escoltar contes i històries que els entusiasmen. Per tant,             
des de l’equip de menjador, s’ha trobat oportú fomentar la participació i oferir el              
Jardí de Lectura. L’objectiu és incrementar l’hàbit de lectura en els infants de             
forma satisfactòria. 
 

 
 
Espais d’estudi 
 
És un espai habilitat perquè els infants, amb l’ajut d’un monitor referent, puguin             
estar tranquils i concentrats realitzant exercicis i tasques escolars. En aquest           
espai els infants poden realitzar deures, poden dibuixar, pintar i/o estudiar. 

 
 
Dia sense futbol 
 
El dia sense futbol és una iniciativa proposada per l’escola, ja que és l’esport              
escollit per excel·lència pels infants. L’objectiu principal és que practiquin altres           
jocs, esports i/o dinàmiques.  
 
Per part del servei de menjador també se seguirà aquesta iniciativa i es             
facilitarà un seguit d’activitats voluntàries i jocs, preparades per l’equip de           
monitors/es.  
 

    
“Creem la nostra ciutat” 

 
Activitat principal del projecte per als infants. Es tracta de crear una ciutat             

mitjançant la creativitat de l’infant. Els infants estaran guiats pels monitors, però            

hauran de gestionar, posar-se d’acord, organitzar-se i decidir com volen que           

sigui la seva ciutat. Aquesta activitat es durà a terme diversos dies a la              
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setmana. Disposaran de material reciclat, material que no utilitzi l’escola i           

material que hi ha al pati del centre. Una vegada es finalitzi la part de la ciutat,                 

es farà una fotografia, s’imprimirà en “din a 3” i s’enganxarà en un mural molt               

gran que s’enganxarà al pati de l’escola. 

 

4.3.1 Programació Setmanal d’Activitats de Lleure 

 
ACTIVITATS DE LLEURE SERVEI DE MENJADOR 

 
 

Dilluns Dia sense futbol Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
  Creatives amb Lectura   
  Material   
     

Dimarts Activitats i Pinta i Crea Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
 Creacions amb amb Guixos Lectura   
 Blocs    
     

Dimecres Dinàmiques Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
 Grupals Creatives sense Lectura   
  Material   
     

Dijous Activitats Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
 Esportives Creatives amb Lectura   
 Cooperatives Material   
     

Divendres Activitats Dinàmiques Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
 Esportives Grupals Lectura   
 Cooperatives    

 
 
Seguidament s’observaran els equips de treball i el quadrant de les           
dinàmiques, juntament amb la rotació que realitzarà cada equip. Es podrà           
observar l’organització de les activitats en un mes, ja que s’afavoreix a la             
preparació prèvia dels monitors/es. És interessant la rotació en la dinamització           
de totes les activitats, ja que d’aquesta manera l’equip de monitors/es no            
estaran de forma fixa en la mateixa activitat. L’objectiu és que els monitors/es             
realitzin totes les dinàmiques i participin en totes les activitats programades,           
afavorint així la no repetició de la seva tasca. 
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Equips de monitors/es 
 

 
· Equip 1: Compost per 2 monitors 
 

 
  

 
· Equip 2: Compost per 2 monitors 
   

 
· Equip 3: Compost per 2 monitors 
   

 · Equip 4: Compost per 2 monitors   

 
 

   

      
   ACTIVITATS DE LLEURE SERVEI DE MENJADOR 
      

    OCTUBRE  
       

  Dilluns Dia sense futbol Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
  2 (Equip 1) Creatives amb Lectura (Equip 3) (Equip 4) 
    Material (Equip 3)   
    (Equip 2)    
        
  Dimarts Activitats i Pinta i Crea Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
  3 Creacions amb amb Guixos Lectura (Equip 2) (Equip 3) 
   Blocs (Equip 1) (Equip 2)   
   (Equip 4)     
        
  Dimecres Dinàmiques Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
  4 Grupals Creatives sense Lectura (Equip 1) (Equip 2) 
   (Equip 3) Material (Equip 1)   
    (Equip 4)    
        
  Dijous Activitats Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
  5 Esportives Creatives amb Lectura (Equip 4) (Equip 1) 
   Cooperatives Material (Equip 4)   
   (Equip 2) (Equip 3)    
        
  Divendres Activitats Dinàmiques Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
  6 Esportives Grupals Lectura (Equip 3) (Equip 4) 
   Cooperatives (Equip 2) (Equip 3)   
   (Equip 1)     
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ACTIVITATS DE LLEURE SERVEI DE MENJADOR 
OCTUBRE 

 

Dilluns Dia sense futbol Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
9 (Equip 4) Creatives amb Lectura (Equip 2) (Equip 3) 

  Material (Equip 2)   
  (Equip 1)    

      
Dimarts Activitats i Pinta i Crea Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

10 Creacions amb amb Guixos Lectura (Equip 1) (Equip 2) 
 Blocs (Equip 4) (Equip 1)   
 (Equip 3)     

      
Dimecres Dinàmiques Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

11 Grupals Creatives sense Lectura (Equip 4) (Equip 1) 
 (Equip 2) Material (Equip 4)   
  (Equip 3)    

      
Dijous Activitats Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

12 Esportives Creatives amb Lectura (Equip 3) (Equip 4) 
 Cooperatives Material (Equip 3)   
 (Equip 1) (Equip 2)    

      
Divendres Activitats Dinàmiques Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

13 Esportives Grupals Lectura (Equip 2) (Equip 3) 
 Cooperatives (Equip 1) (Equip 2)   
 (Equip 4)     
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ACTIVITATS DE LLEURE SERVEI DE MENJADOR 
 

OCTUBRE 
 

Dilluns Dia sense futbol Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
16 (Equip 3) Creatives amb Lectura (Equip 1) (Equip 2) 

  Material (Equip 1)   
  (Equip 4)    

      
Dimarts Activitats i Pinta i Crea Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

17 Creacions amb amb Guixos Lectura (Equip 4) (Equip 1) 
 Blocs (Equip 3) (Equip 4)   
 (Equip 2)     

      
Dimecres Dinàmiques Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

18 Grupals Creatives sense Lectura (Equip 3) (Equip 4) 
 (Equip 1) Material (Equip 3)   
  (Equip 2)    

      
Dijous Activitats Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

19 Esportives Creatives amb Lectura (Equip 2) (Equip 3) 
 Cooperatives Material (Equip 2)   
 (Equip 4) (Equip 1)    

      
Divendres Activitats Dinàmiques Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

20 Esportives Grupals Lectura (Equip 1) (Equip 2) 
 Cooperatives (Equip 4) (Equip 1)   
 (Equip 3)     
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ACTIVITATS DE LLEURE SERVEI DE MENJADOR 
OCTUBRE 

 

Dilluns Dia sense futbol Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 
23 (Equip 2) Creatives amb Lectura (Equip 4) (Equip 1) 

  Material (Equip 4)   
  (Equip 3)    

      
Dimarts Activitats i Pinta i Crea Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

24 Creacions amb amb Guixos Lectura (Equip 3) (Equip 4) 
 Blocs (Equip 2) (Equip 3)   
 (Equip 1)     

      
Dimecres Dinàmiques Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

25 Grupals Creatives sense Lectura (Equip 2) (Equip 3) 
 (Equip 4) Material (Equip 2)   
  (Equip 1)    

      
Dijo Activitats Activitats Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

26 Esportives Creatives amb Lectura (Equip 1) (Equip 2) 
 Cooperatives Material (Equip 1)   
 (Equip 3) (Equip 4)    

      
Divendres! Activitats Dinàmiques Jardí de Espai d’Estudi Joc Lliure 

27 Esportives Grupals Lectura (Equip 4) (Equip 1) 
 Cooperatives (Equip 3) (Equip 4)   
 (Equip 2)     
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4.4 Coordinador/a o Director/a de lleure dels monitors/es del servei de 
menjador 
 
El coordinador/a de monitors/es del servei de menjador és la figura que            
organitza l’equip de treball i vetlla pel bon funcionament. És la figura            
responsable del servei i té diverses funcions en el càrrec. 
 

 
4.4.1 Funcions del coordinador/a o Director/a de Lleure 

 
 
El/la coordinador/a o director/a de lleure ha d’estar titulat/da amb el Curs de             
Director/a de Lleure i ha d’assolir les següents funcions. 
 

1. Organitzar i gestionar el servei de menjador. 
 

2. Organitzar i gestionar el temps de lleure dels infants. 
 

3. Vetllar pel bon funcionament del temps de lleure i del servei de 
menjador. 

 
4. Prendre les decisions necessàries perquè el servei es desenvolupi 

correctament. 
 

5. Atendre qualsevol imprevist que sorgeixi. 
 

6. Coordinar-se amb el servei de cuina. 
 

7. Establir comunicació directa amb els pares. 
 

8. Establir comunicació directa amb els pares en cas d’al·lèrgies i 
intoleràncies. 

 
9. Convocar reunions d’avaluació. 

 
10.Revisar Objectius. 

 
11.Observar si s’han assolit els objectius. 

 
12.Revisar que es porti a terme el projecte del servei de menjador i de 

lleure. 
 
 

13.Revisar les activitats perquè s’assoleixin els objectius preestablerts en la 

programació. 

44 



 
 

14.Comunicar a la Comissió de Menjador les incidències durant el servei. 

Positives i negatives. 

15. Informar els/les pares, mares i/o tutors/es via mail amb la nota 

d’incidència. Positiva o negativa. 

16.Transmetre informació amb la junta de l’APMA. 

17.Gestionar als/les monitors/es en: programa de neteja del menjador, 

ocupació espacial del pati, organització d’activitats i tutoratge dels 

infants. 

18.Gestionar el material del servei de menjador. 

19.Tenir un control exhaustiu del material de lleure.  

20.Gestionar l’equip de forma equitativa. 

21.En cas d’accident, s’haurà de seguir el protocol d’accident preestablert. 

22.Revisar que les funcions dels/les monitors/es es compleixen. 
 
 
4.4.2 Administració de medicaments 

 
· Medicaments 
 
Els medicaments no es podran administrar als infants per cap monitor/a sense            

cap informe mèdic o sense cap prescripció mèdica. Per poder-lo administrar es            

necessitarà una prescripció o informe mèdic presentat pel pare/mare o tutor           

legal a Secretaria de l’APMA o al/la coordinador/a del servei de menjador. 
 
Si es dóna el cas que un pare/mare o tutor legal vol administrar el medicament               
sense prescripció o informe mèdic, ho haurà de fer ell/a mateix/a en persona. 

 
 
· Al·lèrgies i intoleràncies 
 
És essencial l’informe mèdic de l’infant perquè l’equip de monitors/es,          
coordinador/a i servei de cuina estigui assabentat. D’aquesta manera el que es            
realitza és una adaptació del menú. Es requereix la medicació, autoritzada amb            
informe mèdic, per poder aplicar en cas que l’infant ingereixi l’aliment que és             
al·lèrgic. 
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· Polls 
 
Si es dóna la detecció de polls en el servei de menjador, el/la monitor/a              
informarà al coordinador/a del servei de menjador i aquest/a informarà al/la           
tutor/a del centre docent perquè informi els pares/mares o tutors legals           
corresponents. 
 
· Urgències 

 
En el cas que un infant prengui mal, s’haurà d’atendre a les seves necessitats              
en la mesura del possible. Si és un accident del qual es pot fer càrrec l’equip de                 
monitors/es i/o el/la coordinador/a, es resoldrà al moment i informarà el/la           
tutor/a del centre docent. En el cas que es tractés d’un accident més greu, cal               
informar a les famílies o tutors legals i, si escau, es trucarà al 112. 

 
4.4.3 Protocol en cas d’accident 

 
 
· Lesió lleu 
 
Ho soluciona la persona que atén a l’infant i ho comunica al responsable de              
l’infant del servei de menjador. Aquest/a responsable ho comunica al/la tutor/a           
docent del centre i al/ la coordinador/a. 
 
· Lesió moderada 
 
S’encarrega el/la monitor/a què acompanya a l’infant i ho comunica al/la           
coordinador/a. Posteriorment, el/la coordinador/a informa la família i/o tutors/es         
legals i als tutors/es del centre docent. 
 
 
· Lesió Greu 
 
S’encarrega el/la coordinador/a i ha de seguir els principis bàsics de primers            
auxilis. El PAS.  
 
Protegir 
 
Prevenir l’agreujament de l’accident. Abans d’actuar s’ha d’assegurar que les          
causes de l’accident han desaparegut. S’analitza la situació, es detecten perills           
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en ambdues parts i s’analitza l’entorn. En aquest ordre. Posteriorment, s’elimina           
qualsevol risc. 
 
 
Avisar 
 
S’ha d’avisar als serveis d’emergència i informar el/la responsable 
immediatament. 
 
Socórrer 
 
S’ha d’examinar a l’accidentat reconeixent i detectant les constants vitals. És a 
dir, consciència, respiració i pols. 
 
Posteriorment, informa immediatament als pares/mares i/o tutors legals de 
l’infant i als tutors/es del centre docent. 

 
5. Infants en el temps de lleure 
 
 
Els infants en el temps de lleure tindran una programació, la qual estarà             

formada de diverses activitats. Aquestes activitats són totalment voluntàries i          

s’han creat de forma atractiva per cridar l’atenció de l’infant i dinamitzar l’estona             

de temps lliure d’una forma completament diferent dels cursos anteriors. El que            

se cerca és que l’infant sigui autònom, creatiu, associatiu i que experimenti            

noves sensacions amb la programació i preparació de diverses activitats.  
 
Aquest espai de lleure es considera molt útil per un infant. El què es vol               

prioritzar en el servei de menjador és potenciar aquest temps enriquint a l’infant             

d’aprenentatges, habilitats motrius, de coneixements, valors, d’hàbits i        

experiències. 
 
Partint d’aquesta base, cal observar un comportament respectuós, de convivència 

amb els/les companys/es i monitors/es.  

Cal respectar el material de l’escola, el material reciclat material que hi ha al 

pati de l’escola o qualsevol material que s’utilitzi perdur a terme una activitat. 

D’aquesta manera tothom podrà gaudir i per l’equip de monitors/es la tasca            
serà més atractiva. 
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6. Normativa i comportament dels infants 
 
 
A l’inici de cada curs, la Junta de L’APMA porta a terme una reunió informativa               

amb les famílies explicant el funcionament del servei del menjador, les actituds,            

els valors i les normes que cal seguir per vetllar pel bon funcionament del              

servei. 

 
6.1 Comportament dels infants en el temps de lleure 

 
 
Els infants han de conviure respectuosament amb els seus companys/es i amb            

la resta de monitors/es. No està permès llençar sorra o objectes que puguin             

atemptar contra la integritat física de cap infant, ni barallar-se o insultar-se de             

manera irrespectuosa. És important respectar el material per dur a terme les            

activitats i el temps de lleure de la millor manera possible. Cal tenir en compte               

que s’ha de respectar l’entorn natural de l’escola, ja que els infants s’han de              

considerar privilegiats de poder-lo gaudir.  
 

 
 
6.2 Comportament dels infants en el servei de menjador 

 
 
· Respectar en tot moment a la resta de companys/es i al servei de monitoratge. 
 
· Respectar les indicacions del personal de servei (responsables, monitors i 
cuina) 

 
· No està permès sortir de l’espai limitat de l’escola. 
 
· No està permès entrar irrespectuosament al menjador: cridant, corrents i/o 
jugant. 

 
· Els infants han d’entrar i sortir ordenadament del menjador. 
 
· No està permès entrar a cuina. 
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· No està permès entrar a una aula sense l’acompanyament d’un monitor. 
 
· No està permès aixecar-se durant el servei del menjador sense permís 

d’un monitor (espai limitat) 

· Hàbits: cal rentar-se les mans abans de dinar. 
 
· Adoptar una conducta tranquil·la durant l’àpat. 
 
· Es pot parlar amb el company/a durant el dinar amb tranquil·litat. 
 
· No està permès portar joguines al menjador. 
 
· No està permès jugar durant el servei de menjador. 
 
· No està permès jugar amb el menjar durant el servei de menjador. 
 
· Cal menjar la ració establerta pels/les responsables del servei de 

menjador, sense obligar a menjar a cap infant. 

· Cal tastar tots els aliments. 
 
· Evitar els crits durant el servei. 
 
· Els estris per menjar s’han de tractar de manera adequada i fer un bon ús. 
 
· S’han de demanar les coses de manera educada tant als/les monitors/es com 

als companys/es. 

· De forma rotativa, els infants han de desparar taula. 
 
· Els infants que es rentin les dents ho faran després de dinar. 
 
· Ús de bata fins a 2n de primària. 

 
6.2.1 Mesures cap a les conductes dels infants 

 
 
Els infants que fan ús del servei de menjador tenen els mateixos drets i deures               
que són aplicables durant tot l’horari lectiu del centre segons el Decret            
279/2006, de 4 de Juliol, sobre els drets i deure de l’alumnat i regulació de               
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya. 
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El servei de menjador manté informats/des als pares/mares, tutors/es legals o           

tutors/es del centre docent dels comportaments dels infants. Aquesta         

comunicació es realitzarà via notes d’incidència, les quals informaran de          

qualsevol aspecte positiu i/o negatiu del qual hagi realitzat l’infant. No només es             

realitzen notes d’incidències negatives, les positives són igual o més importants           

per guiar a l’infant i reforçar-lo quan ha realitzat una bona actuació. 
 
Les notes d’incidència es realitzaran pel monitor responsable del servei de           

menjador i seran enviades via correu electrònic al professor docent.          

Primerament, informarà a el/la tutor/a del centre docent, després es realitzarà la            

nota i s’enviarà al mestre i al tutor/a docent. Partint d’aquests dos passos, se li               

enviarà al coordinador/a del servei de menjador perquè quedi registrada. 
 

 
 

 

7. Viabilitat del projecte 
 

La viabilitat del projecte la valorarem en tres àmbits diferents. En recursos            

humans, recursos infraestructurals i econòmics. 

L’equip de monitors/es de menjador és un equip jove que treballa amb infants             

independentment del menjador escolar. És un equip que disposa de llicenciats           

en ciències de l’activitat física i l’esport, monitors/es d’esplai d’altres entitats de            

la ciutat, mestres de llars d’infants i educadors/es socials. Per tant, a nivell de              

recursos estan preparats per dur a terme aquest projecte educatiu. 

 

Els recursos infraestructurals són molt potents i beneficiosos per a dur a terme             

el projecte. L’escola esta dotada d’un espai de grans dimensions. Hi ha 3             

camps de futbol, 1 pista de bàsquet, un parc infantil i un bosc on es duran a                 

terme les activitats programades. A més a més, gràcies a la facilitació del             

material que proporciona l’escola, es preveu una viabilitat molt efectiva per tal            

de dur a terme totes les activitats. 

 

Els recursos econòmics no han suposat cap impediment per assolir el projecte.            
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Com s’ha esmentat en anterioritat, el cost per realitzar aquest projecte és molt             

baix o “cost zero” degut a l’ús de material reciclat pels monitors/es, per l’escola i               

pels infants. A més a més, l’escola facilita material que ja no utilitza en les               

seves classes docents, aspecte molt beneficiós per dur a terme el projecte de             

menjador. 

 

 

 
 
 
 
 

8. Seguiment del Projecte 

 
 
El seguiment del projecte el durà a terme el coordinador/a del servei de             
menjador. La periodicitat de revisió es durà a terme mensualment, ja que en ser              
un projecte nou, es considera necessari revisar-lo freqüentment per tal de           
cercar els punts forts i punts febles i garantir el bon funcionament i gaudiment              
pels infants. 

 
9. Avaluació del Projecte 
 
 

L’avaluació del projecte anirà a càrrec de la Comissió de Menjador, el            

coordinador/a, els/ les monitors/es, l’equip de cuina i l’equip directiu de l’Escola            

Cossetània realitzant una enquesta amb diferents ítems a avaluar i amb un            

apartat on es pogués redactar tots aquells aspectes que es podrien millorar. A             

més a més, a final de curs el/la coordinador/a del servei del menjador,             

realitzarà un estudi d’anàlisis DAFO, on es podrà analitzar més detalladament           

el projecte. Detectant així, les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que           

s’hi han detectat durant el transcurs escolar en les activitats, servei i            

organització d’equip. Per tant, se cercaran tots aquells aspectes negatius per           

reforçar-los i tots els aspectes positius per potenciar-los. Innovant i millorant           

anualment el projecte del servei de menjador de l’Escola Cossetània. 

51 



 
 

 

10. Valoració del projecte 

 
En la valoració del projecte es realitzarà una anàlisi d’objectius, de la            

programació i de l’equip que el forma. 

 

10.1 Valoració dels objectius 

 

Pel que fa a la valoració dels objectius, es consideren assolibles en la             

realització de la proposta d’activitats de lleure i del servei de menjador.            

Anteriorment, no existia cap projecte educatiu que específiques la metodologia          

a emprar durant el servei. Sempre es basaven amb les directrius establertes            

des de l’APMA i l’equip directiu de l’Escola Cossetània. A més a més, no existia               

cap programació del temps de lleure. Per tant, la funció de l’equip de             

monitoratge quedava molt limitada. 

 

Actualment, amb la creació d’aquest nou projecte, seguint els objectius del           

centre docent, junt amb la nova proposta educativa i de lleure, es valora             

positivament la incorporació d’aquest nou servei d’activitats. Afavorint així, el          

temps de lleure dels infants i paral·lelament, la implicació activa de l’equip de             

monitors/es en la formació i educació dels nens i nenes de l’escola. 

 

10.2 Valoració Programació 

 

Respecte a la programació, serà de caràcter anual. A més a més, observarem             

com responen els infants a l’oferta d’activitats escollides. Per experiència          

pròpia, Les activitats, tot i ser de caràcter voluntari, tindran èxit gràcies a             

l’experiència adquirida durant el període de pràctiques i en l’àmbit laboral. 

 

En definitiva, es considera que és un projecte assolible anualment gràcies a la             

seva flexibilitat i fàcil reacció, en funció de la resposta dels infants.            

L’organització mensual de les activitats recaurà sobre els diferents grups de           
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l’equip de menjador, els quals tindran assignats una activitat diària diferent per            

assegurar la rotació en les diverses activitats. 

 

10.3 Valoració de l’equip 

 

Per acabar l’apartat de valoració, m’agradaria afegir que l’equip de monitors i            

monitores han treballat correctament en la meva estada de pràctiques. Cal           

esmentar que s’han hagut de realitzar canvis a escala metodològica i           

d’implicació activa amb els infants. Els canvis de metodologia, m’agradaria          

nomenar-los, ja que l’equip de monitors/es del centre és un equip molt divers.             

M’he trobat a monitors/es molt formats acadèmicament i monitors/es menys          

formats i amb mètodes més tradicionals i directius. Aquest aspecte s’ha tractat            

a les reunions setmanals i s’ha pogut dialogar en forma d’assemblea, fent            

entendre que el/la monitor/a és un guia, un ajudant o un supervisor de l’infant.              

Deixant clar que no s’han de transmetre els valors que es volen treballar d’una              

forma tan autoritària. S’ha de fer raonar a l’infant perquè entengui els conceptes             

i els objectius que volem assolir. 

 

El nivell d’implicació de l’equip de monitoratge ha estat un Hàndicap a l’hora de              

dur a terme les activitats. L’equip estava acostumat a fer de “vigilants” dels             

infants. L’Escola Cossetània disposa d’un espai molt gran on els infants duen a             

terme el lleure i els monitors/es estaven organitzats per zones per tal de poder              

visualitzar en tot moment als infants. Aquesta organització es mantindrà, però           

el que volem potenciar és el grau d’implicació de l’equip de monitors/es. Com             

en cada espai i zona de l’escola hi haurà una activitat programada i             

supervisada, s’incrementarà activament i de forma positiva la tasca del          

monitor/a durant el lleure.  

Valorant el projecte, les activitats, la implicació de l’equip docent i la resposta             

dels infants, s’obté una valoració molt positiva respecte a el nou projecte. Els             

infants han respòs entusiasmadament amb la idea de crear la seva pròpia            

ciutat i han agraït molt la varietat de la proposta d’activitat oferida. El centre              
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educatiu ha donat suport important i necessari per poder dur a terme el             

projecte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Conclusions 
 

Les conclusions que extrec amb l’elaboració d’aquest nou projecte són molt           

positives personalment i professionalment. 

 

Com a director de lleure he guanyat autonomia i experiència en el lideratge i              

gestió d’equips de treball. Ha estat una tasca complexa, però gratificant           

observant els resultats. 

 

Quan es va realitzar l’anàlisi del servei de menjador, es van observar unes             

mancances i unes necessitats del servei. Amb la creació d’aquest nou projecte            

educatiu, cobrim les necessitats percebudes i oferim un servei més complet. 

 

He pogut percebre una implicació activa per part de l’equip de monitors/es.            

Aspecte rellevant, ja que era un dels objectius a tractar. 

 

Es creu que, mitjançant objectius específics, valors i aptituds, s’ha realitzat una            

tasca educativa associada amb la finalitat i objectius del centre docent. Per            

tant, s’ha treballat paral·lelament amb l’escola per tal d’encaminar l’educació          

dels infants en una mateixa direcció. D’aquesta manera també s’han reforçat           

aprenentatges. 

54 



 
 

 

Un dels aspectes importants i objectius principals del projecte, és la creació            

d’una proposta que fomenti les activitats creatives i, s’ha pogut dur a terme amb              

l’activitat de “creem la nostra ciutat”. Aquesta activitat ha tingut molt d’èxit i ha              

estat clau per a l’elaboració d’aquest projecte. 

 

Com a director, ha estat tot un repte treballar amb l’equip docent de l’Escola              

Cossetània. La directiva és nova i no sabíem com respondrien al projecte            

educatiu del menjador. El resultat ha estat excel·lent i han trobat molta visió de              

futur. 

 

Per últim, fer referència a l’anàlisi de l’entitat, del centre educatiu i del             

menjador. Amb aquest anàlisi, s’ha percebut i evidenciat que la viabilitat del            

projecte és factible i, com ja he comentat en l’apartat anterior, tenim una visió              

de futur. 
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12. ANNEX  

 
LLISTAT D’INCIDÈNCIES DEL MENJADOR 
 
Curs:_______ 

 
 
 

Nom  Data  Retornament 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

NOTA D’INCIDÈNCIA 
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NOM: CURS: DATA: 
 
MONITOR/A:  
 
MOTIU INCIDÈNCIA:_________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________ 

 
Retornament de la nota d’incidència signada, 
 
Moltes Gràcies.
Signatura_____________________ 
 

 
Relació amb l’escola 
 
 
L’educació nutricional de l’infant té un gran pes en la família, però el servei de               

menjador en cobreix bona part. Per tant, cal garantir una bona comunicació            

entre ambdues parts, basades en el respecte, confiança, comunicació i          

col·laboració. El mateix succeeix en l’àmbit del lleure, les famílies han de            

confiar plenament en l’equip de monitors i monitores del servei de menjador de             

l’Escola Cossetània, ja que garantiran un bon servei en les activitats           

proposades durant el curs escolar.  
 
Seguidament, es podrà observar els diferents apartats en els quals es realitza            
un feed-back d’informació amb les famílies. 
 
 
 
Cartellera informativa 
 
És l’espai adreçat als pares/mares o tutors/es legals, on els monitors/es de P3             
a 2n, es penja una graella o taula on indica com han dinat i com s’han                
comportat els infants durant el servei de menjador. Menjar: M (molt) P (poc) G              
(gens) i Comportament MB (Molt bé) B (Bé) R (Regular) M (Malament). 
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Programació de menús 
 
Mensualment es fa arribar a totes les famílies de l’escola el menú programat             
mitjançant la pàgina web i penjant els menús a les cartelleres de l’escola i del               
menjador. 

 
 
Informes 
 
Són els informes que es realitzen de cada infant durant cada trimestre. Aquests             
expliquen i fan arribar a les famílies els hàbits, actituds i els aliments que              
menys agraden de cada infant. D’aquesta manera es pot treballar en l’àmbit            
familiar els àpats. 
 
Secretaria de l’APMA 
 
S’encarrega de tots els tràmits administratius i d’informació de les famílies que            
utilitzen el servei de menjador de l’Escola Cossetània. 
 
 
Atenció directa  
 
El/la coordinador/a estarà accessible a les famílies per a tractar i/o informar de             
qualsevol aspecte referent al servei de menjador i les activitats realitzades. 
 
 
Notes d’incidències 
 
Les notes d’incidència s’encarregarà el coordinador d’informar a les famílies i           
als docents dels infants.  
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