
TRANSFORMEM EL NOSTRE MÓN
PENSEM GLOBALMENT, ACTUEM LOCALMENT



1.424

Escoles i 

Instituts amb 
projectes

460

Beques i ajuts 

a menjadors
Àpats diaris

+12.000

FUNDESPLAI. Una opció 
que aposta pel lleure 
educatiu



Transformem el nostre món

Pensem globalment, actuem localment
La idea de construir un món millor i de contribuir al canvi

global és present en la filosofia, valors i activitats que

impulsem a través de la nostra proposta del Temps Educatiu

del Migdia. Ens sumem a la fita que la comunitat

internacional va fixar a la històrica cimera de Nacions Unides

de 2015 l‘Agenda d’Objectius de Desenvolupament

Sostenible (ODS) 2030, per tal d’assolir en aquesta data un

món més just, sostenible i pacífic.

El nostre compromís implica la generació d’espais

educatius i processos de sensibilització per a què els

infants i adolescents puguin adoptar estils de vida saludables i

respectuosos amb si mateixos i amb el planeta.



Objectiu general 
de la proposta

Educar perquè els infants, joves i les famílies adoptin, 
des de la seva participació activa, una alimentació 
saludable i sostenible que impacti en la salut 
personal i en la salut global del planeta. 



Conreem un 
sistema alimentari 

saludable Mitigar la petjada 
del sistema 

alimentari en el 
planeta i garantir el 
dret a l’alimentació 

saludable i 
sostenible

Menys 
proteïna 

animal i més 
aliments 
d’origen 
vegetal

Protegir i 
incentivar 
l’activitat 

agroecològica

Més 
educació 

alimentària

Malbaratament 
alimentari i 

reducció 
envasos



Un temps del migdia educatiu, amb el protagonisme
dels infants i els adolescents, per l'adquisició d'hàbits
saludables, amb una proposta d’alimentació equilibrada i
sostenible, en un espai de lleure inclusiu, transformador i
de qualitat.



✓ Reactivació i impuls de l’activitat agrària dels Parcs agraris

✓ Proximitat, aliments més frescos i varietats autòctones

✓ Menys transports, menys contaminació

✓ Sistema alimentari més just, saludable i sostenible

✓ Reducció del malbaratament alimentari; cultivem allò que 
ens menjarem

✓ Aliments frescos i  de temporada

✓ Respecte per l’entorn

✓ Recuperació  dels sabors i les formes; gust intens, mida 
irregular...

Origen dels aliments



Xef “Pota verda”

Projecte 2021-2023
Com ho fem



BLOCS LÚDICS

Crea!
Racó Boig, experimentació, 

creació de jocs gegants, 

capgrossos, fira sol idària, 

bricolatge,...

Juga!
Jocs grupals, 

tradicionals, 

slackline, caixes 

amb propostes 

lúdiques,...

Emociona't!
Cohesió, 

dinàmiques, espais 

de trobada i reflexió, 

valors ambientals,...

Activitats extraordinàries 

Sobre-rodes, Setmana BIO, 

Setmana pel Cl ima, Drets 

dels Infants, Diversitat 

funcional i cultural, Jornades 

Inter generacionals, Dia de 

la Dona,...

Activa't!
Esport i  benestar, 

Rollbal, competició 

amb valors, 

respecte,...

Mou-te!

Teatre, expressió 

corporal, danses,  

actuacions…

https://projectes.fundesplai.org/nusos/

Com ho fem. Els ingredients.

Blocs lúdics

https://projectes.fundesplai.org/nusos/


L’avaluació del servei ens permet decidir les estratègies a
seguir per tal d’adequar el temps del migdia, per aquest
motiu impliquem a tots els agents que intervenen.

• Avaluació diària: Cada dia abans de l’arribada del/la
mestre/a a l’aula el/la monitor/a, fomentarà una estona
d’intercanvi d’opinions entre els infants per tal d’avaluar
el dia.

• Assemblea: un cop al mes cada grup realitzarà una
assemblea per tal d’avaluar el temps del migdia amb el
seu grup.

• Consell d’Infants: els infants escolliran uns
representants que valoren i faran propostes d’aspectes
relacionats amb l’alimentació i amb l’espai de lleure.

• Autoavaluació (a partir de primer): els infants
ompliran el seu full d’avaluació trimestral, que rebrà una
rèplica raonada per part del monitor/a.

• Agenda P3 informació diària a través de l’APP



Formació: és un dels pilars fonamentals per

aconseguir la nostra missió i capacitar joves i
adults en diversos àmbits professionals.
Disposem d’una escola de formació pròpia on
formem als nostres equips educatius en funció
de les necessitats de cada servei.

Seguiment: presència de la figura d’un tècnic

amb presencialitat a l’escola 1 cop a la
setmana

Reunions: periòdiques segons la necessitat de

l’equip, coordinació, Escola-AFA

A més a més, trobades formatives presencials
o virtuals amb els diferents equips.



L’equip del temps del migdia

Interlocutors/es



És la responsable del servei per tot el que fa

referència a la gestió de menjadors tant de la

cuina, Serà la persona que farà les reunions de

seguiment amb l’escola i AMPA.

El pla de seguiment serà setmanal.

La supervisió de cuina va a càrrec de la Edu

Martinez

Tècnica responsable de seguiment:
Glòria Fillat

Estructura de seguiment indirecta

L’equip del temps del migdia
Interlocutors

ADMINISTRACIÓ  
És el departament

encarregat de la gestió dels
rebuts, resoldre dubtes

administrratius, gestió de 
beques, etc.

DIETÈTICA I 

COMPRES  
És el departament que 

s’encarrega de les comandes 
d’alimentació, i els

encarregats d’elaborar els
menús i les dietres

especials..

Coordinador: ALBA OLVERA
Mail: 
coordinacioperevila@fundesplai.org

mailto:coordinaciogarrofer@Fundesplai.org


Equips de professionals: formats i recolzats per una formació continuada i adaptada a
cada realitat.

Realitzem un pla de formació per a tots els equips dels menjadors escolar, inclou entre
d’altres: formació, obligatòria per a tots els equips, en matèria d’higiene alimentària i
riscos laborals.

Seleccionem el perfil més adient en cada cas, tenint
present les possibles propostes que ens arribin des dels
mateixos agents implicats.

La selecció de l'equip de persones d’acció directa a
l’Escola es realitzarà directament des del Departament
de Recursos Humans de Fundesplai, que compta amb
l’assessorament del Departament Ocupacional i la Borsa
de Treball de l’escola de Formació de Fundesplai.

Substitucions del personal des del primer dia. Bossa
de substitucions associada al centre escolar, prioritzant
que sempre sigui la mateixa persona la que realitzi dites
substitucions.

L’equip del temps del migdia
Monitoratge i cuina



El/lacoordinador/a

És el responsable del dia a dia del menjador i coordina l’acció de l’equip de
monitors/es. Representa a Fundesplai davant l'escola i les famílies. Aquest/a
realitza la memòria al final del servei que servirà de punt de partida pel proper
curs.

El/lamonitor/a

Juntament amb el/la coordinador/a configuren l’equip d’educatiu. Són responsables
del grup d'infants al seu càrrec. Tenen cura de la seva seguretat i benestar.
Asseguren la vida del grup i vetllen pel progrés, la integració en el grup i en el medi
de cada infant, potencien la participació activa i les potencialitats de cada infant.
Són un model adult de referència pels infants, que de manera expressa els ofereix
un marc de valors humans dins d'una opció de model de societat i de persona.

L’equip del temps del migdia
Interlocutors

Des de Fundesplai promovem la participació de voluntaris/es i alumnes en
pràctiques als nostres serveis. Implicar a la ciutadania compromesa comporta
un plus de qualitat diferencial.

Voluntariat i alumnat en pràctiques





Objectius:

• Aconseguir que cada infant pugui ser protagonista actiu durant tot l’àpat i per tant ser 
capaç de participar activament del moment del dinar.

• Que els nens/es puguin percebre el dinar com un moment de relació i convivència amb 
els companys/es.

• Parar i desparar el material de taula amb ajuda d’altres companys i fer-ho d’una manera 
responsable i amb respecte. 

• Conèixer i utilitzar correctament els estris de cuina necessaris durant l’àpat: pinces per 
servir, plats, coberts, tovallons de paper, gerres d’aigua, got...

• Reconèixer els diferents aliments i saber perquè utilitzem uns coberts o altres. 

• Aprendre i conèixer què mengem i per què ho mengem i ser responsables davant els 
aliments (fer èmfasi al reconeixement de la temporalitat dels aliments i diferenciar tipus 
de producte).

• Assolir nocions mínimes en seguretat alimentària.

• Prendre consciència del no malbaratament alimentari.

• Utilitzar el vocabulari adient segons les accions desenvolupades.



Aplicació i temporització:

• Recollida dels infants a les aules infantil i al pati primària ; rentar mans.

• Els infants seuen a taula.

• Al menjador, el primer plat està parat amb els coberts que necessiten juntament amb els gots, les 
gerres de ½ litre, les paneres amb les pinces corresponents i els tovallons.

• A les aules, poc a poc i a mesura que avanci el curs, els infants ajuden a parar les taules.

Són encarregats de portar els gots, plats i coberts a taula per a tots.

• Les monitores acompanyen o ajuden a l’infant a servir-se l’aigua. 



Aplicació i temporització:

• Un cop finalitzat el primer plat, les monitores el recullen el primer plat.

• A la taula les monitores posen el bol i l’estri necessari per a que la mainada es serveixi el segon plat. Cada infant 
es posa en el plat la quantitat que vol menjar amb la condició que el que es posin se l’han d’acabar . La 
quantitat de la repetició no pot ser igual que l’anterior.

• Les monitores acompanyen i ajuden al nen/a.

• Les amanides estaran en bols amb els estris corresponents.

• Un cop acabat i servit el segon plat, la monitora col·loca el bol de la fruita. 

• Acabat l’àpat, la monitora indica i explica a on es desbrossa, recullen els estris, plat, tovalló i got i el col·loquen a 
la zona de brut.



Monitoratge Infantil
P3 A

P3 B

Cristina Amelia

Andrea Laura C

P4 A P4 B

Sumaya Bruna

P5 A

Alba M

P5 B

Aleix



Monitoratge Primària
1r A 1r B

Pau Laia

2n A 2n B

Laura A Oriol

3r A 3r B

Susanna Edu



Monitoratge Primària
5è A 5è B

Víctor Carme

6è A 6è B

David M. Àngels

4t A 4t B

Lídia Jaume

4t C

Laura S



CONSIDERACIONS PRÈVIES
PROTOCOL COVID

• Aquest espai es regirà per la normativa general de l’escola i els protocols establerts i actualitzats en funció de l’evolució de la
pandemia

• Per participar a l’activitat de migdia :
✓El nen/a ha d’haver assistit i complir la normativa d’accés a l’escola
✓Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol
altre quadre infecciós.
✓ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

• Els grups es faran respectant les unitats de l’escola però tenint present les ràtios que estableix el decret de menjador. Això vol dir que
en funció del nombre de nens/es inscrits un monitor/a pot dinamitzar diferents grups de convivència tenint present la normativa en
quan a distància de seguretat de 1,5m entre els grups de convivència.

• L’equip educatiu portarà mascareta en tot moment durant tota la jornada.

• En cas que un infant presenti símptomes, s’informarà a la direcció i es seguirà el protocol de les autoritats sanitàries vigent en aquell
moment.

•A primària, quan es comparteixi espai amb diferents grups de convivència és obligatori l’ús de mascareta, i en els espais comunitaris i
zones de pas també.

•Cada vegada que un grup entra o surt de qualsevol dels espais (menjador, aula, pati...) es prendran les mesures higièniques
establertes (Rentat de mans, desinfecció de les aules, etc.)



CONSIDERACIONS PRÈVIES

Moltes gràcies


