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En aquest document es recull la informació referent al curs 2020/2021 de l’Espai Migdia 

a l’Escola Fructuós Gelabert. El fi últim del document no és altre que plasmar, de forma 

genèrica, com s’estructura aquest a nivell d’horaris i de personal perquè les famílies pugueu 

imaginar-vos què, quan i com conviuen les nenes i nens de l’escola en aquesta estona. 

La franja horària del menjador escolar és de 2 hores i 30 minuts. De les 12:30 fins les 15h. 

En total hi ha 409 nenes i nens usuàries del servei del menjador de manera fixa i 41 nenes 

i nens de forma esporàdica. 

 
EQUIP DE MONITORES I MONITORS 
 

L’equip de l’Espai Migdia està format per un total de 26 educadores i educadors. 
 
D’aquestes 26 persones, tres formen la comissió d’espai migdia que estan alliberades 

durant el servei i no són, per tant, educadors/es referents d’un grup-classe de nenes i 

nens. Durant el servei s’encarreguen de tasques de gestió i organitzatives. 

La resta de monitores i monitors, 23 en total, es reparteixen de diferents maneres 

segons l’etapa on duguin a terme l’acció educativa. 

Els equips de P3 estan formats per un total de 3 persones, 1 educadora per classe més un 

reforç. A l’estona de dinar i dormir hi ha una educadora que fa de suport per les tres 

classes. 

Els equips de P4 i P5 estan formats per un total de 5 persones. Un/a referent per aula i 

un reforç.  

A la resta de cursos, de 1er a 6è hi ha un monitor/a per aula, referent del grup. Sumen 

un total de 15. 

  



 

A la següent taula s’inclou la disposició dels equips i el nom de la persona responsable 

de cada grup-classe. 

NOM CURS/FUNCIÓ 

Rosa González Directora del servei 

Àngels Almagro Suport direcció 

Marta Marçà Reforç P3 

Eli Vallverdú P3 – classe Sandra 

Laura Cantalapiedra P3 – classe Miriam 

Lluïsa Figueras P3 – classe Núria 

Pepa Ruedas P4 – classe Isabel 

Melina Gauchat P4 – classe Aina 

Cristina Tejedor P4 – classe Aleix 

Ada González P5 – classe Monte Cañadell 

Sara Sánchez P5 – classe Monte Alcoy 

Laia Suport equip petits 

Guillem Bonilla 1r – classe Stella 

Èlia Mingorance 1er – classe Josep 

Lucia Calvo 2on – classe Marta S. 

Joan Cabanelles 2on – classe Laia 

Júlia Sánchez 2on – classe Alba 

Laura Aparicio 3er – classe Maria 

Maria  3er – classe Anna LL. 



 

Cristófol  4t – classe Angels/Aysel 

Pau  4t – classe Estela 

Mireia López 5è – classe Aura 

Meritxell González 5è – classe Alba 

Iris  5è – classe Aida 

Gemma Serrano 6è – classe Judith 

Laia Soto 6è – classe Eliana 

Xénia Perales 6è – classe Irene 

 

 

ALTRES PERSONES RELACIONADES AMB EL SERVEI ESPAI MIGDIA 
 
A part de l’equip de monitores i monitors hi ha moltes persones implicades de manera 

directa o indirecta en el menjador, algunes d’aquestes persones són: 

 

Cuina: La cuina de l’escola està gestionada per Arcasa, amb qui existeix un conveni de 

col·laboració oferint un servei integral. Els àpats corren a càrrec de la cuinera, l’Encarna, i 

l’ajudant de cuina, la Mª Carmen. També hi trobem a la cuina tres auxiliars, la Rosa, l’Isabel 

i la Miriam. Dintre de l’equip d’Arcasa també són persones referents la Miriam, que és la 

persona que supervisa tota la gestió del servei de menjador (menús, derivacions, personal 

de cuina). 

 

Comissió Espai Migdia: A l’escola existeix una comissió d’espai migdia integrada per pares 

i mares de l’escola i l’equip directiu. Aquesta fa de nexe entre les famílies i l’escola. Realitza 

la gestió i seguiment del servei de menjador, tant de la part culinària com la pedagògica i 

manté reunions periòdiques amb Pere Tarrés, Arcasa i la direcció de l’escola. 



 

CANALS DE COMUNICACIÓ AMB L’ESPAI MIGDIA 

Oferim diferents vies de comunicació per que les famílies es puguin posar en contacte 

amb la Rosa, directora de l’espai migdia. 

Correu: (me.fructuosgelabert@peretarres.org) 

Telèfon:  93 436 99 23 ( preguntar per Rosa espai migdia) 

 
ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP EDUCATIU 
 
Organització de l’equip a P3 
 
Com a novetat aquest any per la situació actual que estem vivint, tot els infants de P3 

dinen a les seves aules, així doncs a les 12:30 les monitores es dirigeixen a les aules de P3. 

En aquest moment, s’intercanvia informació sobre els nens/nenes amb les mestres i es 

passa llista d’assistència. Seguidament, els infants van al lavabo i es renten les mans abans 

de seure a la taula. 

Un cop seuen a les taules i estan preparats canten una cançó abans de dinar. Per facilitar 

la seva adaptació a l’espai, les nenes i nens seuen sempre al mateix lloc. Durant l’estona 

del menjador, les monitores serveixen el menjar i s’encarreguen d’atendre les necessitats 

dels infants, convidant-los a tastar els aliments.  

Normalment cap a les 13:15h-13:20h que gairebé tot el grup ha acabat de dinar, 

aprofitem per rentar mans i anar al lavabo i preparar-nos per anar a descansar. 

Els llitets ja estan preparats, mentre una monitora està pendent del dinar, la monitora de 

reforç s’encarrega de preparar tots els llitets de les 3 classes. 

Les monitores aprofiten l’estona que dormen les nenes i nens per fer, per torns, les agendes 

o les graelles per traspassar informació a les famílies del que han menjat els seus fills/es i 

de si dormen o només descansen o qualsevol altra informació important. 

A les 14:30 es comencen a despertar els infants. Mentre es van posant les sabates, la 

monitora va recollint tots els llitets.  Un cop estan tots els llitets recollits, i tots els infants 

amb les sabates posades, la monitora els hi explica un conte o fan alguna petita activitat 

fins les 15h, hora en que les mestres s’incorporen a l’aula i s’aprofita per fer traspàs de tot 

allò que es consideri necessari ocorregut durant el servei. 



 

Organització de l’equip P-4 i P-5 
 
Com a novetat aquest any per la situació actual que estem vivint, tot els infants de P4 i P5 

dinen a les seves aules, així doncs a les 12:30 les monitores es dirigeixen a les aules de P4 

i P5. En aquest moment, s’intercanvia informació sobre les nenes i nens amb les mestres i 

es passa llista d’assistència. Seguidament, els infants van al lavabo i es renten les mans 

abans de seure a la taula. 

Cap a les 12:40, quan les nenes i nens de totes les classes estan asseguts, canten una 

cançó plegats i comencen a dinar. 

Normalment cap a les 13:15h-13:20h que gairebé tot el grup ha acabat de dinar, 

aprofitem per rentar mans i anar al lavabo. 

A les 13:35h mentre la monitora recull l’aula, els infants tenen racons amb diferents 

propostes d’activitat interior de les que poden participar lliurement, i anar canviant tant 

com vulguin. Les propostes acostumen a ser manuals: dibuix o pintar, alguna proposta 

de joc, plastilina, etc.  

També surten cada dia al pati per torns i per classes uns 40 minuts. 

A les 15h ja estan a les seves aules amb les mans rentades de nou, hora en què les mestres 

s’incorporen a l’aula i s’aprofita per fer traspàs de tot allò que es consideri necessari 

ocorregut durant el servei. 

Organització de l’equip 1er - 2on - 3er 
 
Les nenes i nens de 1er i 2on dinen al menjador gran i 3er en el menjador nou  en la franja 

compresa entre les 12:30 i les 13:45 h.  

Cada classe té el seu espai fixe al menjador i mai es barreja amb altres classes. 

A les 12:30 arriben les monitores i monitors a les aules, mentre la majoria d’infants es 

renten les mans i aprofiten per anar al lavabo, tot seguit baixen al menjador per ordre i per escales 

diferents per no coincidir. 

El primer plat se’l troben ja parat a taula. El segon plat es porta a les taules mitjançant unes 

safates metàl·liques amb els estris necessaris perquè siguin les nenes i nens els 



 

encarregats de servir-se les racions amb la recomanació de les monitores i monitors de 

menjador. Anem treballant per fer-ho de manera més autònoma al llarg del curs.  

Durant l’àpat van desant els plats al mig de la taula i les monitores i monitors 

s’encarreguen de recollir-los, junt amb el coberts i el gots d’aigua. 

Conforme les nenes i nens acaben de dinar, s’esperen a que acabi la resta de la seva classe 

per pujar a les aules a rentar mans. 

Setmanalment, van canviant de pati, així totes i tots poden gaudir de tots els espais. 

Un cop a classe tenim una estona per seure, fer una activitat/estona més relaxada i 

preparar-nos per afrontar la tarda amb moltes ganes i energia! 

Organització de 4t - 5è - 6è 
 
Les nenes i nens de 4t - 5è i 6è tenen una organització de l’estona de menjador idèntica, 

però la duen a terme en dos espais diferents. 

A l’inici de l’estona de migdia, a les 12:30, baixen al pati a fer una estona d’esbarjo. Ho fan 

per torns i per classes, cada classe té un pati assignat que setmanalment va canviant. Així 

totes i tots poden gaudir de tots els espais. 

Cap a les 13:35 els encarregats de la comissió de gestió del menjador entren (els de 4t i 5è 

al menjador gran i els de 6è al menjador nou) i paren  taula, cada encarregat para la de la 

seva classe pels seus companys i companyes. Aquests encarregats i encarregades canvien 

diàriament. 

Cap a les 13:45/13:50 entren al menjador totes les nenes i nens i seuen a les taules. De 

cada taula s’assigna diàriament un encarregat/da. Aquest serà el que ajudarà a netejar i 

desinfectar les taules. La safata amb el menjar que correspon a cada taula, aquest any la 

porta cada monitor/a al seu grup i a la seva taula perquè les nenes i nens es puguin servir. 

Igual passa amb el segon plat i les postres, és el mateix monitor/a  qui recull els estris fets 

servir (safates de menjar, plats) i va a buscar el que resta per dinar. 

Un cop les nenes i nens van acabant de dinar s’encarreguen de recollir els seus coberts i  

el seu got, i deixar-ho al mig de la taula, i serà el monitor/a qui ho portarà a cuina. 



 

Després anem a les classes on esperem l’arribada de les mestres fins a les 15h, fent alguna 

activitat tranquil·la. 

Comissió de gestió del menjador: 

La comissió de gestió del menjador està format per un grup de nenes i nens de 4t a 6è 

que paren i desparen l’espai on dinaran ells i tots els seus companys i companyes del 

mateix grup.  

 

DETALL DE LES ACTIVITATS 

Per explicar breument la oferta d’activitats que tenim ho dividirem entre l’estona d’infantil 

i primària. La filosofia és la mateixa, tenim el pati com a espai de socialització central. La 

idea es que sigui un espai lliure, amb materials perquè els infants puguin experimentar en 

allò que més els interessi. A part d’això, oferim activitats per a aquells nens i nenes que en 

vulguin gaudir. No tenen caràcter obligatori i els infants poden gaudir-ne una estona i 

canviar. 

INFANTIL: 

El pati d’infantil s’estructura de la següent manera. Des que les nenes i nens acaben de 

dinar i per torns i classes juguen al pati d’infantil. Allà hi ha diferents elements de joc que 

fan servir com el sorral, les fustes, etc. També traiem cordes i guixos. 

A les 14:55 entrem a dins per rentar mans, anar al lavabo i preparar-nos per tornar a 

començar classe a les 15:00.  

De forma trimestral desenvolupem algunes propostes transversals per tot P4 i P5, que 

duren una setmana o dues. En aquestes propostes treballem valors de respecte i 

convivència alhora que generem material per decorar i fer significatiu el nostre menjador, 

triant un tema. 

PRIMARIA:  

Tenim el material del qual disposem als diferents patis: caixes, patinets, cordes i guixos. 

A la part de dalt, al pati dels pruners hi ha les taules de ping-pong i un parell de taules de 

pícnic i unes peces de LEGO gegants. Al pati groc, tenim caixes, rodes i troncs de fusta. 



 

Us deixem tot seguit una graella amb la temporització: 

 
A més a més, seguim programant les activitats mensuals que preparem els monitors i 

monitores o que tenen un caràcter més “especial”. Us adjuntem les del curs 20/21 

*Algunes activitats es poden modificar o desplaçar en el temps per necessitats del servei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DILLUNS 
 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

PILOTES 
(PER CLASSES) 

 PILOTES 
(PER CLASSES) 

 PILOTES 
(PER CLASSES) 

GUIXOS GUIXOS GUIXOS GUIXOS GUIXOS 

CORDES CORDES CORDES CORDES CORDES 

MATERIAL DE 
CADA PATI 

MATERIAL DE 
CADA PATI 

MATERIAL DE 
CADA PATI 

MATERIAL DE 
CADA PATI 

MATERIAL DE 
CADA PATI 

OCTUBRE ZUMBA 

NOVEMBRE PAPIROFLÈXIA 

DESEMBRE I TU, QUE SAPS FER? 

GENER TRES EN RATLLA HUMÀ 

FEBRER SING STAR 

MARÇ IOGA 

ABRIL JOCS DE PERCEPCIÓ 

MAIG MURAL GRUPAL 

JUNY JOCS D’AIGUA 



 

INFRAESTRUCTURA. ESPAIS 

Els espais que es fan servir durant l’estona de migdia són els següents: 

 

ESPAIS EXTERIORS 

A l’escola disposem de diversos patis que fem servir segons l’etapa educativa. A l’etapa 

d’Infantil fem servir el pati del primer pis, que queda connectat amb totes les aules i té 

accés directe als lavabos. 

A l’etapa de primària fem servir el pati principal de l’escola, amb la pista i el pati dels 

pruners, i també el pati groc del segon pis.  

En aquests espais és on s’hi desenvolupa la part d’esbarjo, joc lliure, oferta esportiva i 

petites activitats/jocs espontanis que puntualment proposen les monitores i monitors. 

 

El pati d’infantil: Pati situat a la primera planta de l’escola. Els accessos estan situats a totes 

les classes d’educació infantil. A l’estona de menjador hi juguen les nenes i nens de P4 i P5. 

Disposa d’un espai prou ampli i un passadís, tots dos a cobert en el cas que hi hagi pluja. 

Hi podem trobar elements de joc com un gran sorral amb pales i galledes, peces per fer 

construccions, carros per transportar objectes, guixos, petits balancins, etc. 

 

El pati de primària: Queda dividit en dues parts. A la part superior tenim el pati dels pruners 

que consta de dues taules de pícnic, dos bancs i dues taules de ping-pong. Allà s’hi 

desenvolupen activitats més tranquil·les. A la part de baix hi trobem la pista i el porxo. La 

pista consta de dues cistelles de bàsquet, dues porteries de futbol i espai per col·locar-hi 

una xarxa de vòlei. Aquests dos patis queden comunicats per unes escales i una rampa. 

Com a elements de joc hi trobem patinets, caixes i rodes. També disposem de l’espai 

d’hort, un espai més natural amb plantes, terra i elements de fusta. 

 

Pati del segon pis: Pugen de forma setmanal, els infants de primària. El pati consta d’alguns 

elements de joc com rodes, caixes de fruita, una caseta de fusta. Hi ha dos bancs per seure. 

  



 

ESPAIS INTERIORS 

Dintre de l’escola fem us de diferents espais. 

Aules: A les aules comença l’estona del menjador quan les monitores i monitors recullen 

els infants un cop finalitzades les classes. També és on finalitzem el servei i esperem els 

mestres fins a l’hora de reiniciar les classes.  

A més a més, algunes de les activitats que desenvolupem amb les nenes i nens també es 

duen a terme a les aules.  

Les tres classes de P3 fan servir les seves aules com a espai de dinar i de descans, on hi 

dormen amb uns llitets portàtils. Les aules queden enfosquides amb unes cortines 

opaques. 

Les aules de P4 i P5 serveixen per fer activitats no dinamitzades d’interior. Allà tenen 

diferents propostes per gaudir d’una estona d’esbarjo més pausada. 

Menjadors:  L’escola disposa de dos espais de menjador, amb dos torns per menjar cada 

un d’ells. 

 Menjador gran: És l’antic menjador de l’escola. En el primer torn dinen 1r i 2n de 

12:35h a 13:45h, i en el segon torn dinen 4t i 5è.  

 Menjador nou: És el menjador més nou, ubicat a l’antiga sala de mestres. En el 

primer torn dinen les nenes i nens de 3r, i en el segon torn 6è. 

Cuina: Situada a dintre del menjador gran. Allà hi ha tots els elements necessaris per poder 

cuinar els menús que s’elaboren diàriament a l’escola. També el material per netejar i 

endreçar el material que es fa servir per emmagatzemar, servir, etc. 

Lavabos: Disposem d’un gran nombre de lavabos repartits per les diferents zones de 

l’escola. En funció de quin espai ocupem fem ús d’uns o d’altres. Trobem els dels 

passadissos on són les aules i els que hi ha a l’interior de les aules d’infantil. Dos davant del 

menjador gran, un al costat del menjador nou i els dos que tenim a la pista de primària. 


