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Menjadors escolars diferents

Com es pot treballar l'autonomia a casa?

Les taules d'autogestió al 
menjador

Menjadors escolars diferents

A l'info del mes de novembre ja vam parlar sobre 
com i per què treballem l'autonomina als nostres 
menjadors. Com que entenem el menjador escolar 
com a una eina educativa que va molt més enllà d'un 
servei alimentari, és per això que treballem cada dia 
perquè els infants tinguin un entorn que els faciliti la 
participació, l'autogestió i l'autonomia.
Què són les taules d'autogestió?
Les taules d'autogestió són una molt bona eina per 
potenciar i desenvolupar tots aquests aspectes. Poc a 
poc ho hem anat introduint a totes les escoles i els 
resultats són tot un èxit!
Són taules on els protagonistes són els infants: 
ells s'encarreguen de parar i desparar la taula, 
servir l'aigua, posar-se el menjar al plat, organitzar-
se entre el grup, posar-se d'acord, assumir càrrecs, ... 
Mentrestant,  l'equip de monitors i monitores els 
ajuden i els fan un cop de mà emplenant les safates 
si volen repetir, ajudant els més petits, ... Alhora que 
poden treballar millor el reforç dels hàbits: agafar 
correctament els coberts, utilitzar el tovalló, vetllar 
per una bona autoregulació de les racions, ...

Per aquesta info hem anat a visitar el menjador de 
l'escola Damià Mateu de Llinars del Vallès. En 
aquest menjador, des de P4 fins a 6è, dinen en taules 
d'autogestió. Els hem fet fotos i hem parlat amb ells 
perquè ens expliquin què fan i com s'organitzen i, 
sobretot, què els sembla aquest projecte d'autogestió. 

Quan arriben al menjador, els infants de P4 a 1r, 
paren entre tots les taules i, un cop asseguts i de 
manera organitzada, cada infant se serveix el seu 
plat. Quan acaben de dinar entre tots desparen i 
netegen la taula. En el segon torn, els alumnes de 
2n a 6è, ja tenen els encarregats que s'organitzen 
de manera rotativa. Aquests són els qui entren 
una mica abans al menjador, paren la seva taula i 
esperen que els comanys entrin. Quan estan tots 
asseguts decideixen l'ordre  amb què se serveixen 
el seu plat. Cada infant es regula la ració que es 
posa al plat en funció de la gana que té, sent 
conscient que cal menjar de tot, els agradi més o 
menys el menú d'aquell dia.

Doncs tot són beneficis: amb els més petits treballem la 
motricitat fina per agafar les pinces, els estris de servir, la gerra 
de l'aigua, ... I tots, petits i grans, aprenen a respectar el seu 
torn, a regular-se la ració del que es posen al plat, a tenir en 
compte que a la safata hi ha menjar per a tots els companys i que 
si tenen més gana poden repetir després. A més, tot i que ells 
trien què es posen al plat, són conscients que cal menjar de tot, 
tant els que els agrada més com el que no els agrada tant.

Com funcionen les taules d'autogestió?

Què s'aconsegueix amb les taules d'autogestió? I els infants, què en pensen?
Tot això és un recull del que ens van explicar els 
infants quan vam fer la visita a l'escola Damià 
Mateu:

"Abans, quan hi havia macarrons, per exemple, 
em posava un plat molt gran, però després em 
costava acabar-ho. Ara, me'n poso menys i si vull 
puc repetir".
"Quan hi ha un plat que no m'agrada gaire, me'n 
poso menys i no em costa acabar-lo. A més, puc 
menjar més de l'altre plat".

"Ara, com que ens posem nosaltres el plat, ja no 
es llença tant menjar".

"Al principi, alguns es posaven plats gegants i no 
arribava per tots! Havíem d'anar a buscar-ne 
més. Ara ja ho repartim millor". 

"Un diu: jo sóc el primer, perquè és el cap de 
taula. Després els altres diuen: segon, tercer, ... 
llavors ens asseiem per ordre i és l'ordre amb 
què ens servim el menjar".

"Ens agrada més així, perquè els monitors 
confien en nosaltres".



DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

2/3 3/3 4/3 5/3 6/3

1
Crema de pastanaga amb 
crostonets de pa
Lluç al forn amb salsa 
d'ametlles
Fruita

Macarrons a la napolitana
Truita de pernil dolç i 
formatge amb enciam amanit 
i pastanaga
Fruita

Patata i verdura de temporada 
al vapor
Pollastre arrebossat 
amb blat de moro i tomàquet 
amanits
Fruita

Cigró menut estofat
Bacallà al forn amb llit de 
tomàquet 
Fruita

Arròs amb verdures
Cap de llom rostit amb salsa 
de pomes i enciam de colors
Iogurt de la Fageda

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3

2
Llenties amb suc
Truita de carbassó i patata 
amb enciam i olives
Fruita

Espirals a la carbonara de 
xampinyons
Pollastre a l'ast
amb enciam i blat de moro
Fruita

Minestra de verdures
Mandonguilles amb 
carquinyolis
Fruita

Brou de pollastre amb fideus
Peix fresc de llotja amb salsa 
verda
Fruita

Amanida complerta amb 
enciams, fruita i fruits secs
Arròs a la cassola
Iogurt de la Fageda

16/3 17/3 (Saint Patrick's day) 18/3 19/3 (Sant Josep) 20/3

3
Pèsols i patata
Pit de pollastre amb crema de 
formatges
i enciam amanit
Fruita

Saint Patrick's day
 menjars del món

Arròs integral amb tomàquet 
sofregit
Truita de patates i ceba amb 
enciam i olives
Fruita

Patata i mongeta tendra
Llenguadina a l'andalusa amb 
enciams i blat de moro torrat
Crema catalana

Llacets amb oli, orenga i 
parmesà
Estofat de vedella
Fruita

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

4
Crema de carbassa i taronja 

amb pipes
Espaguetis amb bolonyesa de 

llegums
Fruita

Trinxat de la Cerdanya
Botifarra de Vic  amb tomàquet 
amanit
Fruita

Fesolets amb picada
Ous al plat amb  ceba confitada 
amb enciam amanit
Fruia

"Tartiflete" de patates
Lluç arrebossat amb enciam 
fulla de roure i pastanaga 
ratllada
Fruita

Arròs tres delícies
Pollastre rostit al forn
Iogurt del Montseny amb 
confitura

30/3 31/3

5
Macarrons amb tomàquet i 
alfàbrega
Lluç a la romana amb enciam 
i blat de moro amanits
Fruita

Bròquil i patata
Cassoleta de gall dindi amb 
curri suau
Fruita

* El pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat amb cereals.

* Les carns provénen de les granges de la Cooperativa de Vic: el porc és raça Duroc, una raça que té la carn de més qualitat, més tendra i gustosa.

* Les fruites i verdures del menú són de temporada, de proximitat, ecològiques o de producció integrada.

* Els peixos que cuinem habitualment són: lluç, bacallà i llenguadina.El caldo de peix està fet amb peix de roca de llotges catalanes.
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

2/3 3/3 4/3 5/3 6/3

1
Pèsols
Vedella
Iogurt

Amanida d'arròs
Peix blau
Fruita

Sopa
Conill
Fruita

Escalivada
Ou
Fruita

Pasta amb verdures
Peix
Fruita

9/3 10/3 11/3 12/3 13/3

2
Verdura
Gall dindi
Fruita

Crema
Ou
Fruita

Arròs integral
Sípia
Fruita

Amanida de llegum
Porc
Iogurt

Gaspatxo
Pizzeta de tonyina
Fruita

16/3 17/3 (Saint Patrick's day) 18/3 19/3 (Sant Josep) 20/3

3
Amanida variada
Peix
Iogurt

Sopa
Remenat d'ou i 
xampinyons
Fruita

Crema de verdures
Pollastre
Fruita

Amanida
Croquetes de llegum
Fruita

Arròs
Ou
Fruita

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3

4
Verdura amb patata          
Peix blau
Iogurt

Llegum
Ou
Iogurt

Sopa de pasta
Tofu
Fruita

Amanida d'arròs
Gall d'indi
Fruita

Verdures saltades
Peix
Fruita

30/3 31/3 0 0 0

5
Amanida variada
Vedella
Iogurt

Sopa de pasta
Peix
Fruita

0 0 0

* El pollastre que utilitzem és groc català, criat a granges catalanes i alimentat amb cereals.

* Les carns provénen de les granges de la Cooperativa de Vic: el porc és raça Duroc, una raça que té la carn de més qualitat, més tendra i gustosa.

* Les fruites i verdures del menú són de temporada, de proximitat, ecològiques o de producció integrada.

* Els peixos que cuinem habitualment són: lluç, bacallà i llenguadina.El caldo de peix està fet amb peix de roca de llotges catalanes.
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Propostes per sopar
Una proposta per sopar 

nutricionalment completa i 
equilibrada amb el menú del 

migdia.
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