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Construint el futur



EL MENJADOR ESCOLAR, 
UN ESPAI EDUCATIU
El menjador escolar ja és un servei educatiu
integrat a l’escola. Tan important és l'alimentació
com aconseguir persones amb criteri propi, 
capaces de relacionar-se amb els altres. 

L’espai de lleure permet que els
infants assoleixin uns

bons hàbits i valors.

El nostre Projecte
Educatiu



El menjador escolar és un servei
educatiu integrat a les escoles que 

gestionem. 
Tan important és oferir una alimentació
sana i equilibrada, com tenir una bona 
proposta pedagògica amb l’objectiu de 

contribuir a l’educació dels nens i nenes, 
ajudant-los a créixer amb criteri propi, 

fent-los capaços de relacionar-se amb els
altres satisfactòriament, perquè tinguin un 
bon equilibri emocional i tot això, amb uns

hàbits alimentaris saludables.

El projecte



Eduquem en…..
El joc, una eina essencial dins 

el nostre projecte

Valors del treball 
Reciclatge, Reutilització, Reducció

treball d’emocions 

Educació musical 
la interculturalitat

imaginació

El joc, a més, és una activitat essencial i 
imprescindible per a un bon desenvolupament 
sensorial, motriu i cognitiu; és a dir, potencia 
totes les capacitats, tant físiques com cognitives 
de l’infant; permet que el nen interaccioni amb 
el seu entorn i amb la realitat que l'envolta.



Eix central 19
Aquest curs 2019-2020 tenim com
a eix central el Projecte Educatiu

EL CIRC
Un projecte on volem que els nens

gaudeixin de l’experiència del menjador
des d’un punt de vista únic i enriquidor. 

Introduim el joc com a eina generadora de 
curiositat i d’aprenentatge, ja que és una 

font d’emocions positives.



Enrolem-nos al circ
EL CIRC

Amb aquest eix central pretenem fer arribar a tot
l’alumnat una educació integradora a través del 
projecte educatiu Enrolem-nos al circ.

Treballarem 4 arts del circ: els malabars, equilibris, 
pallassos i il·lusionisme. D’aquesta manera, els nostres
alumnes es transformaran en malabaristes, 
equilibristes, pallassos i il·lusionistes durant
dos mesos, tot especialitzant-se en la disciplina que 
toqui. 

Repartirem les arts en 8 mesos: d’octubre a maig.
Cada dos mesos es podran fer alguna de les activitats
que es proposen o bé fer-les totes.  
(cada escola valorarà la viabilitat de cada activitat i 
n’escollirà les que consideri més oportunes).



Objectius específics
EL CIRC

Conèixer algunes característiques pròpies del món del circ: personatges, vestuari, 
materials...
Ensenyar als alumnes alguns trets de la forma de vida de les persones que treballen
en el circ: itinerància, vida a les caravanes, entrenament, vida escolar...
Valorar l'esforç, la constància i la feina ben feta com a mitjà d'aconseguir les coses
Desenvolupar en el nen/a una imatge positiva de si mateix i dels altres que el porti a 
valorar els altres com a persones abans que res per sobre del treball que exerceixi, 
mode de vida, etc.
Conscienciar-los de la necessitat del respecte cap al món animal
Conèixer diferents personatges que han estat famosos en la història del circ: la 
trapezista Pinito del Oro, el mag Houdini, el pallasso Charlie Rivel
Facilitar el coneixement bàsic de les següents tècniques de circ: malabarisme, 
equilibrisme, màgia i pallassos.
Millora del domini psicomotriu del propi cos
Conèixer i acceptar els propis límits i capacitats



Habilitats assolides
EL CIRC

Per tancar cada trimestre, es proposarà
als alumnes de fer una exhibició de circ

on podran demostrar les habilitats
assolides amb les activitats.

Les arts quedaran repartides de la 
següent forma:

ENROLEM-NOS AL CIRC



Eixos Transversals
Ens plantegem aquest projecte a través del 
treball de cinc eixos transversals a totes les 
activitats: 

Alimentari, sanitari, de relació social, 
emocional i de sostenibilitat. 

Cadascun d’aquests eixos porta associats
una sèrie d’objectius que ens plantegem

amb l’alumnat i que garantiran
l’acompliment d’aquests. 



*Fer conèixer i proporcionar productes ecològics i/o de 
proximitat
*Dotar-los d'hàbits alimentaris nutricionals: coneixem el 
que mengem
*Fer-los sabedors d'alguns components del que 
mengen: lípids o greixos, vitamines, hidrats de carboni, 
fibra, minerals i proteïnes
*Familiaritzar-los amb el concepte de dieta equilibrada
*Fer-los coneixedros sobre quin és l’origen dels aliments
que mengen a diari
*Procurar que tastin tots els aliments que hi ha a l’àpat
del dia
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*Potenciar la participació a les activitats proposades
*Desenvolupar la seva autonomia
*Ensenyar el valor del respecte i la tolerància
*Ensenyar-los a compartir i potenciar-ho
*Donar-los l'oportunitat de participa en activitats cooperatives
*Potenciar el treball cooperatiu i d’equip
*Potenciar la curiositat per aprendre i descobrir
*Donar-los l'oportunitat de crear lliurement i així potenciar el criteri
propi de cadascú
*Procurar que conversin amb els companys utilitzant un to de veu
adequat
*Potenciar el manteniment d'un clima relaxat amb els companys de 
taula
*Fer-los responsables dels càrrecs i la roda de serveis
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RELACIÓ SOCIAL I EMOCIONAL  



*Reutilitzar elements per dur a terme els tallers
proposats
*Ensenyar-los a respectar el que ens envolta
*Fomentar l’estalvi d’aigua a l’hora de rentar 
mans
*Fomentar l’estalvi de paper en eixugar les mans
*Promoure la separació de les restes del menjar
segons si hi ha plàstic o només orgànic
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