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1. Introducció  

“L’acte de menjar, a més de ser un procés nutritiu, té connotacions importants 

-satisfacció i plaer, relacions afectives i espai de comunicació familiar, 

identificació social, cultural...- que, a la llarga, configuren el comportament 

alimentari i que poden repercutir en l’estat de salut de l’individu”.  

Acompanyar els àpats dels infants. Agència de Salut Pública de Catalunya1 

 

 

Vetllar per una alimentació saludable dels nostres infants no es redueix a tenir en compte les 

característiques nutricionals i calòriques dels aliments, ni a “saber estar” dins del menjador i fer 

un bon ús dels estris de menjar. És necessari tenir en compte aquests aspectes però, a més, és 

important vetllar perquè la relació que els infants estableixen amb el menjar sigui també 

saludable. 

Rentar-se les mans, aprendre a menjar amb els coberts, fer servir el tovalló, seure de forma 

correcta, mantenir un to de veu adient, procurar menjar de tot i bé, no córrer... són, entre 

d’altres, aspectes que ens venen al cap ràpidament quan pensem en “ensenyar” a menjar als 

infants. Volem que mengin de manera saludable per gaudir d’una bona salut física, però no 

oblidem que és igual d’important una bona salut emocional. 

Com a adults sabem que hi ha aliments que ens agraden més que d’altres, que segons el nostre 

estat d’ànim ens venen més de gust unes coses que d’altres, de vegades tenim més gana i d’altres 

menys i, de vegades, ens passen coses que ens obren la gana o ens la tanquen. I als infants els 

passa exactament el mateix. 

Hi ha infants que podrien passar-se l’hora de menjador davant del plat perdent fins i tot l’estona 

de pati. Com és possible que un infant prefereixi estar assegut a la cadira dues hores que jugant 

                                                        
1 Salvador-Castell G, Manera-Bassols M. Acompanyar els àpats dels infants: consells per a menjadors escolars i per 
a les famílies (2016) [fullet]. Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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amb els amics? Pot ser que un dia no li agradi el menjar, però quan això es repeteix dia rere dia, 

potser cal pensar una mica més i preguntar-se què se’ns està escapant, buscant una solució 

conjunta amb la família.  

El temps de migdia de la nostra escola és un servei obert a tot l’alumnat de 13h a 15:30h. És una 

llarga estona que està integrada en el projecte educatiu d’escola, seguint la mateixa filosofia i 

manera de treballar, respectant la diversitat cultural i seguint els diferents protocols alimentaris 

(al·lèrgies, intoleràncies, etc.). Aquest espai també té unes finalitats educatives molt importants 

tant en hàbits com en relacions. És un moment on es poden relacionar amb altres infants. En 

aquest espai, igual que en la resta, és necessària la coordinació entre mestres, monitoratge i 

famílies.  

L’equip de mestres i el monitoratge, conjuntament amb les famílies, intervenen en l’educació 

dels infants dins de l’escola. És responsabilitat de tothom generar i mantenir un espai de 

confiança i seguretat que propiciï el desenvolupament integral dels infants. 

Durant el temps de migdia hi conflueixen dos espais diferenciats: l’espai de lleure o de descans i 

l’espai de menjar. En ambdós espais s’hi posen en joc les habilitats socials i relacionals, la gestió 

emocional, l’autoconeixement, la cura personal i la salut i els hàbits i les responsabilitats. 

Ens sembla important recordar, tal i com recomana l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que 

el temps de migdia ha de generar un espai de seguretat i de confiança durant el qual es pugui 

gaudir de la relació amb els altres d’una manera lúdica, d’una estona de descans, així com de 

l’acte de menjar, proporcionant als infants una alimentació de qualitat en l’àmbit nutricional, 

d’higiene i emocional. 

  



                                                                                                             Guia del Temps de Migdia 
 
 
 

Escola Parc del Guinardó                                                                                      Pàgina 5 de 14 

 

1.1. Objectius específics  

Per tirar endavant un bon projecte, s’han de tenir clars un objectius: 

1.1.1. Desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits d’alimentació i d’higiene saludable. 

Creiem que aquest espai ha de fomentar la descoberta d’aliments nous i de diferents maneres 

de cuinar, així com potenciar el descobriment i el gust per nous sabors i aprendre a gaudir-ne. A 

més de promoure el coneixement d’una alimentació sana i equilibrada amb productes de 

proximitat, i de potenciar l’adquisició dels hàbits d’higiene. 

1.1.2. Fomentar un bon ambient dins del menjador i en l’ús adequat dels estris de menjar. 

Ja que l’espai del menjador és reduït, l’estona de dinar està dividida en dos torns; en el primer hi 

dinen els nens i nenes de P3 fins a 3r, i en el segon, els de 4t fins a 6è. Com que és un espai on hi 

conviuen molts alumnes alhora, és necessari que hi hagi un clima tranquil i relaxat, amb un to de 

veu suau i on es respecti l’espai, el material i el menjar.  

1.1.3. Promoure la fluïdesa en la comunicació entre tots els agents educatius (mestres, 

monitors/es i famílies). 

És important que els diferents agents que participen en l’educació dels infants mantinguin una 

comunicació fluïda i constant per anar tots cap a la mateixa línia d’actuació. 

1.1.4. Planificar diferents activitats de lleure que englobin a tot l’alumnat de l’escola.  

A Educació Infantil, els nens i nenes de P3 i P4 fan la migdiada a l’estona de lleure, i els de la 

classe de P5 realitzen les activitats que es van programant en funció dels interessos de l’alumnat 

(ludoteca, bosquet i sorral). A primària, es planifiquen diferents activitats i tallers per a què tot 

l’alumnat hi tingui cabuda, podent escollir lliurement l’activitat que més els motivi. 
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2. Organització del temps de migdia  

2.1. Educació Infantil 

Els nens i nenes esperen a l’aula el seu monitor/a, de manera tranquil·la, per baixar al menjador 

a dinar. Es baixa tranquil·lament per tal d’entrar a l’espai de manera relaxada, tots plegats. Cada 

un d’ells/es té el seu lloc per seure  establert. Quan arriben, es troben la taula parada i, per 

fomentar l’autonomia i la responsabilitat en el menjar, el 1r plat, el 2n plat, l’amanida, el pa i 

l’aigua estan al mig de la taula perquè ells mateixos es puguin servir, excepte els de P3, que el 

primer plat se’l troben ja servit. Poc a poc, es va responsabilitzant els nens i nenes per a què ho 

facin tot sols. En el cas de voler repetir d’algun plat se’ls demana haver acabat tant el primer com 

el segon plat. 

En acabar, són els mateixos infants els que recullen els seus estris (plat, coberts i got) i el/la 

monitor/a acaba de recollir i netejar la taula. 

Els infants que van acabant de dinar esperen, asseguts a la catifa, que acabin els companys/es, 

tot mirant contes, parlant de manera tranquil·la, etc. Els nens/es de P3 i de P4, juntament amb 

els/les monitors/es, van al lavabo (P3 va al lavabo de parvulari i P4, a baix) i pugen a la classe, on 

es troben els llitets preparats pels nens i nenes de 6è per l’estona de migdiada-descans. Per estar 

còmodes es treuen les sabates i, si és necessari, agafen aquell objecte que els proporciona 

seguretat. Els nens i nenes de P5 surten del menjador per anar a realitzar l’activitat programada: 

ludoteca, sorral o bosquet. 

A l’escola es fa migdiada a P3 i a P4 perquè creiem que dormir és una necessitat biològica 

provocada activament pel nostre cervell. Dormir és imprescindible per a l’aprenentatge perquè, 

entre d’altres motius, consolida la memòria i la integració dels continguts apresos. La manca de 

son perjudica la memòria, l’atenció, el raonament lògic, les habilitats motores i l’humor, tots ells 

factors importants en els processos educatius d’ensenyament i aprenentatge. 
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Sabem que és important un bon descans i fer-ho en un suport i entorn adequat. Hem de crear un 

ambient fosc, agradable i tranquil, amb unes bones rutines i hàbits que els donin seguretat, 

escoltant una música relaxada, parlant amb veu suau, amb aquell objecte que els fa sentir segurs, 

etc., i sempre acompanyats i acompanyades dels seu monitor o monitora refent i dels altres 

companys i companyes de classe. A l’hora de la migdiada, no es tracta d'obligar-los a dormir sinó 

que se’ls facilita una estona de pausa, de trencar el ritme del dia que ajudi, també  a aquells nens 

i nenes que els costa més dormir, a poder gaudir de l’oportunitat de descansar una estona 

després de dinar i abans de començar la tarda. 

Un infant cansat no pot aprendre de manera òptima, li és difícil mantenir l’atenció, viure el dia 

amb tranquil·litat i relacionar-se bé amb els companys, d'aquí la importància que dona la nostra 

escola a fer la migdiada a P3 i P4.  

Els encarregats de la classe de 6è, a les 15:00h, desperten els nens i nenes de P3 i de P4, 

respectant sempre la necessitat de dormir més, i ho fan de manera relaxada i calmada. El/la 

monitor/a, mentre espera que arribi la mestra, crea un ambient de tranquil·litat, explicant 

contes, cantant, realitzant algun joc relaxat, etc. Els infants de P5, els dies que realitzen l’activitat 

de ludoteca, de 15:00h a 15:20h, gaudeixen d’una estona de joc lliure a la terrassa. Els dies que 

van al bosquet o al sorral, pugen a les 15:15h directament a la classe i esperen la mestra realitzant 

alguna activitat en grup de manera tranquil·la.  

2.2. Educació Primària 

En el temps de migdia la primària està dividida en dos grups: 

 Grup de mitjans: 1r, 2n i 3r (1r torn)  

 Grup de grans: 4t, 5è i 6è (2n torn) 

A cada classe hi ha dos encarregats de parar taula, que canvien setmanalment.  
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Els encarregats del 1r torn baixen al menjador a les 12:50h., la resta del grup, a les 13:00h. 

Esperen el monitor/a al pedrís: la classe de primer davant de la seva aula, i la de segon davant 

del gimnàs. Els del 2n torn baixen a la pista a les 13:00h amb la mestra, on es troben amb el seu 

monitor/a i escullen aquella activitat que més els agrada.  

Cada mestra acompanya a la sortida de l’escola aquells nens i nenes que marxen a dinar a casa. 

Quan els encarregats arriben al menjador es troben amb un carro amb tot el material preparat 

per a què ells/es parin la taula de tot el seu grup-classe. 

L’alumnat és l’encarregat de servir-se el menjar que es troben en safates al mig de la taula; 1r i 

2n plat, pa, amanida i aigua. Ells mateixos han de ser capaços de distribuir-se el que tenen entre 

els diferents membres de la taula i ser responsables d’acabar tot allò que s’han servit, sempre 

amb la supervisió de l’adult per tal que sigui equitatiu. Les postres es reparteixen un cop van 

acabant els dos plats. 

Quan acaben el 1r, deixen el plat brut al mig de la taula i un encarregat els recull per portar-los 

al mostrador de la cuina. En acabar el 2n i les postres, cada infant recull el plat, els coberts, el 

tovalló i el got i neteja la seva part. El/la monitor/a recull la resta (safates, gerres, i paneres) i 

neteja taula.  

A mesura que van acabant, els nens i nenes del 1r torn van pujant al pati de dalt sense intervenir 

en el joc que estan fent els alumnes del 2n torn i esperen per començar els tallers. Durant aquesta 

estona fan joc lliure. Els monitors del grup de mitjans van pujant al pati a mesura que el gruix del 

grup que està dinant va disminuint. Un cop el segon torn ha baixat a dinar i tot el grup de mitjans 

ja està a la pista, escullen lliurement el taller o activitat que volen realitzar. Es tracta que sigui 

una estona relaxada on els infants puguin decidir que els ve de gust fer en aquell moment. 

Si un dia algun taller té poca demanda no es realitzarà per tal d’equiparar la ràtio d’alumnat de 

les altres activitats, que són: bosquet, aula tranquil·la, jocs de pati i tallers. Per tenir cura del 

nostre bosquet, aquesta activitat està limitada a 15 nens i nenes, que portaran una polsera 

identificadora.  
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Els del 2n torn, també a mesura que van acabant, pugen a la pista i fan joc lliure sense intervenir 

en els racons del grup de mitjans. 

A les 15:00h s’acaben les activitats i tallers i tots els nens i nenes tenen 20 minuts de joc lliure a 

la pista. A les 15:20h, cada grup va al lavabo i a rentar-se les mans per després anar a la classe, 

on espera la mestra fent lectura, assegut i de manera tranquil·la i relaxada. 

Els tallers i activitats que es proposen poden variar segons el dia de la setmana, l’organització del 

personal i de l’espai. 

A primària es proposen: l’aula tranquil·la, el bosquet, jocs lliures, tallers, multi-esport, jocs de 

taula, etc. 

A P5 es proposen: ludoteca, el bosquet, el sorral, tallers, etc. 

Els monitors i monitores tenen una programació mensual de les activitats i dels tallers en una 

plantilla que els facilita el coordinador. Els tallers poden ser d’activitats diverses: manualitats, 

jocs cooperatius, activitats sobre temes concrets relacionats amb la temàtica del dia 

internacional que es celebra aquell trimestre, o bé es pot optar per una temàtica lliure o per un 

tipus d’activitat que domini la persona que ha de dur a terme el taller. 

2.3. El temps del migdia a les sortides escolars 

Segons es va aprovar en Consell Escolar, hi ha dues possibilitats de pícnic per a les activitats i 

sortides de tot el dia:  

1. Demanda del pícnic de l’empresa. 

2. Portar el pícnic de casa.  

D’aquestes dues opcions la família n’ha d’escollir una, que tindrà validesa per tot el curs escolar. 

A principi de curs es signarà una autorització especificant l’opció de cada nen i nena. En el cas 

dels nens/es que fan servir el servei de menjador, si opten per portar el pícnic de casa només 

se’ls descomptarà l’import del dinar, no del servei de monitor.  
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2.4. Pautes d’actuació per als adults.  

2.4.1. Personal de cuina 

A més d’oferir aliments saborosos i amb un aspecte agradable als sentits i vetllar per la correcta 

manipulació dels aliments, seguint les normes d’higiene i manipulació vigents, és important que 

el personal de cuina garanteixi una correcta alimentació dels infants amb al·lèrgies i intoleràncies 

alimentàries, així com que mantingui una actitud de respecte i bon tracte vers els infants i els 

adults. 

2.4.2. Monitors i monitores de lleure  

“Com a adults sabem que hi ha aliments que ens agraden més que d’altres, que segons el nostre 

estat d’ànim ens venen més de gust unes coses que d’altres, de vegades tenim més gana i 

d’altres menys i, de vegades, ens passen coses que ens obren la gana o ens la tanquen. I als 

infants els passa exactament el mateix”. 

Adaptació del document Acompanyar els àpats dels infants, 

 de l’Agència de Salut Pública de Catalunya2  

L’equip de monitors i monitores, així com la resta de personal de l’escola, ha de mantenir una 

actitud de respecte i bon tracte vers els infants i els adults. Amb un to de veu, llenguatge i actitud 

que promogui un ambient relaxat i agradable. La comunicació amb els infants ha de ser 

respectuosa, explicant les coses sense cridar i fent servir un llenguatge entenedor i respectuós. 

És important escoltar l’infant en relació a la quantitat de menjar que demana, procurant que tasti 

tots els plats. Hi ha infants que no gaudeixen tastant aliments variats, cal promoure que l’infant 

tasti tots els aliments però en cap cas forçar o coaccionar perquè en mengi. També ha de vetllar 

per garantir la correcta alimentació dels infants amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, 

seguint el protocol establert per cada cas, que està a disposició de tothom. A més dels protocols 

                                                        
2Salvador-Castell G, Manera-Bassols M. Acompanyar els àpats dels infants: consells per a menjadors escolars i per a 
les famílies (2016) [fullet]. Barcelona: Agència de Salut Pública de Catalunya. 
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establerts per la Generalitat, l’escola i el temps de migdia disposen d’un registre individual on 

s’especifiquen les característiques rellevants de cada nen/a referits a l’alimentació. 

És important ajudar els infants a servir-se el menjar, procurant que recordin que tenen l’opció de 

repetir després. L’aigua i el pa són aliments bàsics que han de ser presents durant tot l’àpat. Per 

respectar el ritme de cada infant, donem un temps adient per menjar de manera tranquil·la i no 

s’obliga cap infant a quedar-se assegut a taula més enllà de l’estona raonable per acabar-se el 

menjar, mai superior a 1 hora. 

En el moment en què monitors/es i mestres es troben a l’aula, s’aprofita per fer un petit traspàs 

d’aquells aspectes importants, per tal d’acordar com ajudar a l’infant. La comunicació amb la 

família, amb el coneixement de la mestra, la realitza el coordinador de l’equip de monitoratge a 

través de l’agenda o parlant directament amb la família.  

L’equip de monitors/es és el responsable de transmetre hàbits d’higiene i comportament: a 

través de les seves accions els infants també els aprenen. El seu coneixement de l’alumnat és 

essencial ja que permet ajudar-lo a regular-se a l’hora de menjar en quant a ritme, quantitat, 

actitud, etc. Això ens permet detectar els canvis que es produeixen i les necessitats d’intervenció. 

En ocasions, és necessari separar l’infant del grup quan interfereix en el benestar dels altres, per 

tal d’ajudar-lo a recuperar la calma, parlar del que li està passant i reflexionar de manera 

individualitzada. 

Per poder resoldre els conflictes que considerem més greus, com les faltes de respecte i les 

agressions físiques o verbals, i per incentivar la reflexió i la responsabilitat, disposem d’una eina 

més pedagògica. Es tracta d’un document on els infants, un cop han parlat amb el monitor sobre 

què ha passat, hauran de reflexionar per escrit i fer-hi constar: què ha passat, com s’ha 

solucionat, a quins pactes s’ha arribat i qui ha intervingut per resoldre-ho. Aquesta informació es 

farà arribar a la família i es demanarà que aquesta retorni el document, incloent-hi una breu 

reflexió per escrit, explicant com ho han tractat a casa i què en pensen. L’infant ensenyarà al 

monitor la reflexió feta a casa, i per tal de tancar el conflicte, es farà arribar al coordinador, que 

en farà un recull. 
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En cas que el document no sigui retornat, l’equip de migdia farà arribar una nota a la família per 

tal de poder parlar-ho. 

2.4.3. Famílies 

L’equip de mestres i els monitors i monitores, juntament amb les famílies, són els adults que 

intervenen en l’educació dels infants dins de l’escola. Ens uneix un objectiu: el benestar i 

creixement saludable dels infants de l’escola. És responsabilitat de tots els adults generar i 

mantenir un espai de confiança i seguretat que propiciï el desenvolupament integral dels infants 

atesos.  

Desenvolupar una bona relació amb el menjar, hàbits saludables i pautes alimentàries correctes 

des de ben petits constitueixen factors de protecció davant malalties. 

La família té el deure d’informar a l’escola de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries dels infants 

i aportar la documentació mèdica corresponent, així com, en aquells casos on s’ha de 

subministrar alguna medicació, l’informe mèdic i l’autorització de l’administració d’aquesta 

medicació, que s’ha actualitzar cada curs escolar. Seguint el protocol, sense aquests documents 

l’escola no pot administrar cap tipus de medicació. També és important que la família informi al 

coordinador de temps de migdia si el seu fill/a mostra dificultats a l’hora de menjar: ritme (massa 

ràpid o lent), quantitats (en excés o defecte), selecció d’aliments (aliments que rebutja o no 

agraden). 

Donada la importància que té l’acció de menjar en el desenvolupament social i comunicatiu, és 

important que es faci un àpat al dia en família, sopant el mateix que els infants (primer, segon i 

postres), cadascú en la quantitat necessària, sense distractors (TV, mòbils, tauletes...).  I al mateix 

temps és un espai ideal per comunicar-nos i compatir preocupacions, alegries i projectes. 

2.4.4. Mestres 

Tal com ja s’ha dit, l’equip de mestres de l’escola es coordinarà amb el monitor/a de cada grup-

classe. Tot i que l’equip de mestres no ha d’estar present en el temps de migdia, és important 

que reforci aquest espai tant en activitats de classe com, si cal, en les entrevistes amb les famílies. 
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2.5. Comissió de Temps de Migdia 

L’escola ha creat una comissió de temps de migdia dins del Consell Escolar, de la qual en formen 

part la directora, la cap d’estudis, dues mestres i dues representants de les famílies. Aquesta 

comissió es reuneix un cop al trimestre, juntament amb la cuinera, el coordinador de monitoratge 

i un representant de l’empresa de menjador. En aquestes reunions es coordina el funcionament 

del temps de migdia, tant dels aspectes relacionats amb el menjar, com amb els del temps lúdic. 
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3. Entrada en vigor de la Guia del Temps de Migdia 

 

Diligència per fer constar que la Guia del temps de Migdia ha estat aprovada pel Consell Escolar 

el dimarts 22 d’octubre del 2019. 

Per tant aquesta Guia entra en vigor a partir d’aquest mateix dia. 

 

 

 

 

Signatures: 

La secretària acadèmica                     La directora                        El/La President/a de  l’AMPA 
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