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És important tenir una metodologia prou concreta i clara per tal de garantir el bon funcionament del servei. 

 

Pla de Funcionament de 

menjador 

 

    Menjar bé i aprendre a viure millor 

 

 
 
 
• L’horari de servei de menjador és de 12:30 a 15:00 hores 
 
• El nombre aproximat d’alumnes del servei  de menjador és de  400 
 
• L’equip esta format per  27 monitores i 1 coordinador . 
 
• La capacitat del menjador és de 210  llocs hàbils. 
 
• El servei està organitzat en  3 torns. 
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ORGANITZACIÓ DIÀRIA DE  MENJADOR I PATI 

 

- 1º torn de 12:40h a 13:30h dinen els alumnes de cicle infantil i 1er  de pìmària  

- 2º torn  de 13:15 a 13:50 h dinen els alumnes de 2n i 3er 

- 3º torn de 14;00 h a 14:45h dimen eñs alumnes de 4º. 5è i 6è 
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3 Metodologia de Treball 
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Espais que es  disposen;   

 
• JARDI PATI PETIT 
• SALA DE DORMIR (P-3)   GIMNAS 
• SALA DE MIRALLS 
• AULA DE MÚSICA 
• CLASSES 
• PATI GRAN 
 
Materials disponibles:                       
 
• MATERIAL PER FER MANUALTATS (FUNGIBLE) 
• PILOTES BASQUET 
• PILOTES FUTBOL 
• RAQUETAS DE TENIS(PLASTIC) 
• ZANCOS 
• PUZZLE GIGANTS 
• JUGUINES PER ACTIVITAS AMB  SORRA 
• CONTES 
• CORDES PER SALTAR 
*   JOCS TRADICIONALS ( PARXIS, ESCACS) 
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1 de cada 2 niños españoles  

Pla de funcionament diari 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

12:30h a 12:40h 
• Recollir els nens a les aules, passar llista 

• Rentar mans, anar al lavabo  
• Desplaçament fins el menjador 

12:40h a 13:30h DINAR 

13:30h a 13:45h ESBARJO (P-4 i P-5 i 1er) 

13:45h a 14:00h Treball d’hàbits d’higiene: Higiene bucal (P-4i P-5 i 1er) i preparar-se per l’activitat 

14:00h – 14:45h ACTIVITAT (45 minuts)/ P-3 MIGDIADA  

 
14:45h - 15:00h Treball d’hàbits d’higiene: rentar mans, anar al lavabo 

DISTRIBUCIÓ - HORARIS 1º TORN (Educació Infantil i 1er ) 
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1 de cada 2 niños españoles  

Pla de funcionament diari 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

12:30h a 12:45h Passar llista  
 

12:45 h a 13:10h 
Treball d’hàbits: rentar mans  

13:10 h a 13:50h                                                                   DINAR 

13:50 h a 14:00h Treball d’hàbits: higiene buco-dental i rentar mans 

14:00h – 14:45h Preparació material i ativitats (aprox 45 min) 

 
14:45h - 15:00h 

 
• Recollir el material del pati.  

• Treball d’hàbits: anar al lavabo a renta mans 
• Filera  per anar a l'aula i tècniques de relaxació. 

 
 

DISTRIBUCIÓ - HORARIS 2º TORN ( 2n i  3er) 
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Pla de funcionament diari 

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

12:30h a 12:45h 
• Passar llista i desplaçament cap a la zona d’activitat 

• Preparar el material 
 

12:45 h a 13:00h ESBARJO 

13:00 h a 13:45 h Activitats (Aprox 45 Minuts) 

13:45 A 14:00h  Treball d’hàbits: rentar mans  

14:00 a 14:45  DINAR 

 
14:45h - 15:00h           

 

• Filera per anar a classe 
• Treball d’hàbits: buco-dental i rentar mans 

DISTRIBUCIÓ - HORARIS  3º TORN ( 4t-5è-6è) 
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 Metodologia de Treball 
 

 

 

 

 

 

 

El supervisor :Joaquina Aguila Canales 

És el representant Scolarest  davant l’escola, les famílies i l’equip del centre educatiu. 

 

El coordinadora de projecte educatiu.  Vanesa Farrès Manjon 

És l’encarregada de donar suport en el seguiment del servei de menjador en qua a aspectes educatius, És qui lidera i dona eines a 

l’equip de monitors del centre per dur a terme el projecte educatiu i el pla d’animació. 

 

El coordinador del grup  Teresa Basildo Morena 

Scolarest considera importantíssima la figura del coordinador del grup de monitors. És la persona que lidera l’equip, marca les 

pautes a seguir i supervisa la implantació del projecte educatiu de menjador . És la via de comunicació amb les famílies usuàries del 

servei, amb la direcció de l’escola i amb scolarest. 

 

El monitor referent. 

És important que el grup de nens sigui liderats durant tot el curs per la mateixa persona. És considerat com a monitor referent. 

Scolarest proposa  aquesta metodologia de treball per tal de conèixer cada un dels nens, actituds, debilitats, intoleràncies .... 

Pla de Funcionament de 

menjador 

 

    Menjar bé i aprendre a viure millor 
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 Metodologia de Treball 
 

 

 

 

 

 

 

EL COORDINADOR DE GRUP Teresa Basildo Morena 

És la persona responsable d’assegurar el bon funcionament de l’equip de monitors  i  del servei educatiu del centre que 

coordina. 

•És responsable de la consecució dels objectius marcats al projecte i  adaptar-los a la metodologia educativa del centre 
escolar. 

•Passa llista cada dia per assegurar l’assistència dels alumnes usuaris de menjador. 

•Fa el seguiment de les funcions de l’equip de monitors-es . 

•Dona suport i recolza al seu equip aportant  propostes de millora contínues. 

•Gestiona i controla els recursos i  satisfà en la mesura de les seves possibilitats les demandes de l’equip de monitors que 
coordina. 

•Motiva i manté informat al personal de les decisions preses que afecten el funcionament i seguiment del servei. 

•Assisteix a les reunions de coordinació que es requereixen. 

•Manté comunicació directa amb la supervisora i amb el personal de l’escola. 

•És el representant de l’equip de monitors davant de les famílies i davant de la direcció del centre. 

Pla de Funcionament de 

menjador 

 

    Menjar bé i aprendre a viure millor 
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 Metodologia de Treball 
 

 

 

 

 

 

ELS MONITORS-ES 

Són les persones que intervenen directament i diàriament  en el procés educatiu dels nens i nenes .  

Tenen la responsabilitat màxima de materialitzar el projecte educatiu.  

Els monitors han de: 

• Conèixer i desenvolupar el projecte educatiu de menjador escolar i actuar sempre en funció dels objectius educatius 
 
• Conèixer i treballar d’acord amb les normes i la línia educativa de l’escola. 
 
• Estar actius, dinamitzant i vetllant en tot  moment per la seguretat dels nens i   nenes.  
 
• Motivar i engrescar els nens i nenes. Tenir recursos en funció de l’edat dels participants. 
 
• Mantenir una actitud receptiva i positiva envers els altres. 
 
• Actuar amb respecte i il·lusió. 
 
• Treballar en equip, assistint i participant dels diferents moments de preparació, realització i valoració. 
 
• Controlar l’assistència del grup que és responsable si s’escau. 
 
• Conèixer el pla d’evacuació de l’escola 
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 Metodologia de Treball 

 

Pla de Funcionament de 

menjador 
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PROGRAMA D’ACTIVITATS 

Es proposa marcar una pauta i estructurar els espais de pati per a una millor organització dels alumnes i evitar així les 

acumulacions d’alumnes en un espai determinat. 

Per tal d’evitar conflictes es programaran diferents activitats lúdiques que poden estar relacionades amb el centre 

d’interès o bé amb les festes tradicionals que ja es treballen a l’escola. 

La programació definida s’entregarà a l’escola  cada trimestre i formarà part del Pla de Funcionament anual com 

annex. 

Moltes de les activitats que es proposen són d’exterior , amb l’objectiu de fomentar el joc tradicional i la pràctica de 

l’activitat física. 
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Programacions 

Educació per a la salut 
 

Curs 2019-2020 

Projectes: 

Escola: Escola Practiques  



Una Filosofia que alimenta  

VALORACIONS/ RECULL FOTOGRÀFIC 

 

 

L’espai de migdia és un moment de relació, de convivència i ple de possibilitats on l’infant és el protagonista. Aquest, aprèn a 

partir del conjunt d’experiències i estímuls en interacció amb l’entorn que l’ envolta. A més, durant aquest temps, es 

desenvolupen i es potencien valors com la coeducació en la igualtat de gènere, la cultura per la pau, la millora de la convivència, 

el respecte a la diversitat, el foment de l’alimentació saludable, la cohesió de grup, la gestió de conflictes i les habilitats personals. 

El projecte educatiu que portem a terme; MENJAR bé i APRENDRE a VIURE millor, és molt més que un projecte, és també una nova 

filosofia, un concepte de treball educatiu basat en tres grans eixos que defineixen la nostra activitat.  

 

MENJAR, APRENDRE i VIURE està compromès amb l’educació integral dels alumnes i els seus objectius principals o pilars  són: 

•La transmissió d’hàbits alimentaris. Experiència diària, descobrim nous sabors, eduquem en el gust per menjar i fomentem una 

alimentació saludable. Tot passa al voltant d’una taula. Contribuirà al benestar dels alumnes i potenciarem un clima de confiança 

mutu, on ells puguin expressar el que volen, necessiten i senten. 

• Adquirir les bases d'un estil de vida sa a partir d’una alimentació equilibrada i la pràctica de l'activitat física. 

• Assessorar i coresponsabilitzar els alumnes de la seva pròpia alimentació. 

•La transmissió de valors socials, de relació, de participació i de convivència. Establir les bases d'un bon comportament social 

amb principis d'igualtat, empatia, interculturalitat i respecte a l'entorn escolar. 

•Mediambientals. Volem alumnes compromesos amb el Planeta, que es treballi la cultura de les 4R, el no malbaratament de 

recursos naturals i l’assumpció de responsabilitats. 

•La dinamització activa dels espais de lleure respectant al màxim els gustos dels nostres nens i nenes. 
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Els nostres tres objectius 
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VALORACIONS/ RECULL FOTOGRÀFIC 

Calendari d’activitats 
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VALORACIONS/ RECULL FOTOGRÀFIC 

 
Principis metodològics 
 

• Agrupació d’infants per edats semblants. 

• Engrescar a la participació de tots/es. 

• Treball de rutines constant. 

 

És molta la importància de les rutines durant l’etapa escolar de l’infant i especialment en el temps de migdia (quan a priori 

les activitats són més lúdiques) Lluny de ser una qüestió de monotonia, garanteixen una estabilitat emocional i personal 

que facilita els aprenentatges i les relacions per als nens i nenes. 

 
Estructura metodològica pel grup d’educació infantil 
 

Pel grup d’infants de P3 és bàsic respectar la seva estona de descans desprès de dinar, que permetrà als infants la 

recuperació de l’energia per continuar l’activitat a l’aula a la tarda. 

 

Els alumnes de P4 i P5 realitzaran activitats basades en jocs, contes, cançons,  treballs manuals, activitats esportives i 

artístiques, així com activitats dirigides i tallers senzills relacionats amb els àpats i el menjador tot seguint la metodologia 

del centre d'interès. Farem especial atenció en aquells aspectes relacionats amb el desenvolupament de l’autonomia 

personal dels infants. També dedicarem un temps per tal que els infants juguin lliurement, triant el seu propi joc i 

relacionant-se amb els altres infants de manera no dirigida. 
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VALORACIONS/ RECULL FOTOGRÀFIC 

 

Estructura metodològica pel grup d’educació primària 

En aquest cas, emfatitzarem tot l’apartat del joc dirigit i activitats dirigides, tot dotant-los de recursos lúdics, per tal que els nens i 

nenes aprenguin a gaudir intensament i de forma alternativa del seu temps lliure. També farem propostes de tallers (expressió 

plàstica, expressió corporal, cançons, teatre...) relacionats amb el centre d’interès i la campanya educativa planificada. 

Val a dir que en aquesta etapa els infants faran valoracions i aportacions personals i col·lectives que enriqueixin la nostra 

planificació tot adaptant-la als interessos comuns dels infants. 

És important tenir una metodologia concreta i clara per garantir un bon funcionament del servei de temps de migdia i a la vegada 

aconseguir respecte i confiança entre totes les parts implicades. 
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Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO 

 
 

JOCS 
TRANQUILS 

AMB  JOGUINES 
(Sorrall) 

 
 

ACTIVITAT 
PSICOMOTRICITAT
/ESPORTIVA AMB 
DIVERS MATERIAL 

(Pista i  caseta) 

 
 
 

JOC LLIURE AL PATI 
SENSE PILOTA 

(Pati de colors) 

 
ACTIVITAT DEL 

PROJECTE EDUCATIU 

 
*JOCS AMB 

JOGUINES I JOCS 
DIRIGITS 

(Caseta i Pista) 
*ACTIVITAT 

ARTÍSTICA/PLÀSTICA 

EXEMPLES 

 
Jocs de taula, jocs de mímica i sons, coreografies, representacions de contes, contacontes, taller per fer una recepta de cuina 
freda, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines amb material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers 
manuals de tot tipus, celebració de les jornades gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, tallers de relaxació ... 

 
 

P4  
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Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO 

 
ACTIVITAT DEL 

PROJECTE 
EDUCATIU 

 
 
 

*JOC LLIURE AL 
PATI 

SENSE PILOTA 
(sorral) 

 

 
 

*ACTIVITAT 
ARTÍSTICA/PLÀSTICA 

(sala miralls) 

 
 

*ACTIVITAT 
PSICOMOTRICITAT/E

SPORTIVA AMB 
DIVERS MATERIAL 

(pista) 

 
 

*JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS DIRIGITS 
 

(pati de colors) 

EXEMPLES 

 
Jocs de taula, jocs de mímica i sons, coreografies, representacions de contes, contacontes, taller per fer una recepta de cuina 
freda, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines amb material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers 
manuals de tot tipus, celebració de les jornades gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, tallers de relaxació ... 

 
 

P5  
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Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO 

 
 

*JOC LLIURE AL 
PATI 

SENSE PILOTA 
(JOCS 

PSICOMOTRIUS) 
(pista) 

 
 

* 
 

*ACTIVITAT DEL 
PROJECTE EDUCATIU 

 
 
 

 
*MÚSICA 

*JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS DIRIGITS 
(caseta) 

 

 
*MÚSICA 

*ACTIVITAT 
ARTÍSTICA-PLÀSTICA 
*JOCS COOPERATIUS 

(Sorral) 
 

 
 

*PISCINA 
 

*ACTIVITAT 
ESPORTIVA 
AMBDIVERS 
MATERIALS 

 
 
 

EXEMPLES 

 
Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller per 
fer una recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb material 
reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades gastronòmiques, jocs 
gegants, taller d’emocions, lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques mediambientals, jocs de pistes ... 
  
. 

1r 



Una Filosofia que alimenta  

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO 

 
*ACTIVITAT 

ESPORTIVA AMB  
PILOTA 

*TALLERS DE 
MIMICA, 

ENDEVINALLES I 
CANÇONS 

 
  
 

 
*ACTIVITAT DEL 

PROJECTE EDUCATIU 
 
 
 

 
 

*ACTIVITAT 
ESPORTIVA AMB 

DIVERS MATERIAL 
*JOCS DE PATI 

 
 

 
 

*ACTIVITAT 
ARTÍSTICA-PLÀSTICA 

 

 
 

*JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS DIRIGITS 
 
 

EXEMPLES 

 
Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller per fer una 
recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb material reciclat, decoració 
de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, 
lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques mediambientals, jocs de pistes ... 

2n 
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Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO 

 
*JOCS 

TRADICIONALS-
POPULARS 
DIRIGITS 

 
*FUTBOL 

 
*MÚSICA 

 
 

 
 

*ACTIVITAT  
ARTÍSTICA-PLÀSTICA 

 
*JOCS DE PATI 

 
*MÚSICA 

 

 
 

*ACTIVITAT 
ESPORTIVA AMB 

DIVERS MATERIAL 
 

BASQUET 
MÚSICA 

*ACTIVITAT DEL 
PROJECTE 
EDUCATIU 

 
 
 
 
 
 

*JOCS DE TAULA 
*MÚSICA 

 
 

*JOC LLIURE AL PATI 
SENSE PILOTA 

 
*JOCS PATI 

*CORAL 
 
 

EXEMPLES 

 
Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller per 
fer una recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb material 
reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades gastronòmiques, jocs gegants, 
taller d’emocions, lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques mediambientals, jocs de pistes ... 
  

3r 
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Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO 

 
 

*JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS 
DIRIGITS 

*HAMBOL 
*ESTUDI 

 
 

 
 

*ACTIVITAT 
ESPORTIVA AMB 

DIVERS MATERIAL 
*FUTBOL 
*ESTUDI  

 
 

 
 

*JOC LLIURE AL PATI 
SENSE PILOTA 

*ESTUDI 
 

 
 

*ACTIVITAT 
ARTÍSTICA-PLÀSTICA 

*TEATRE I BALLS  
*BASKET 
*ESTUDI 

 

 
*CORAL 

*ACTIVITAT DEL 
PROJECTE EDUCATIU 

 
 
 

EXEMPLES 

 
Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller per fer una 
recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb material reciclat, decoració 
de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, lligues 
esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques mediambientals, jocs de pistes ... 

4t 
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Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO 

 
*ACTIVITAT 

DEL PROJECTE 
EDUCATIU 

 

 
 

*JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS DIRIGITS 
 

*ESTUDI 
 

 
 

*ACTIVITAT 
ESPORTIVA AMB 

DIVERS MATERIAL 
 

*ESTUDI 
 

 
 

*JOC LLIURE AL 
PATI 

SENSE PILOTA 
 

*ESTUDI 
 

 
 

*ACTIVITAT 
ARTÍSTICA-
PLÀSTICA 
*CORAL 
*ESTUDI 

 
 

EXEMPLES 

 
Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller 
per fer una recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb 
material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades 
gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques 
mediambientals, jocs de pistes ... 
  

5è 



Una Filosofia que alimenta  

Dilluns   Dimarts   Dimecres   Dijous   Divendres   

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES AL TEMPS D’ESBARJO 

 
 

*JOC LLIURE AL 
PATI 

*JOCS 
*Basquet  
*ESTUDI 

 
 
 

*ACTIVITAT 
ARTÍSTICA-
PLÀSTICA 

*Centre d’interés  

ACTIVITAT DEL 
PROJECTE 
EDUCATIU 

 
 
 
 
 

ESTUDI 

 
 

*ACTIVITAT 
ESPORTIVA AMB 

DIVERS MATERIAL 
Balls (Coreografias) 

*FUTBOL 
*ESTUDI 

 
 

*JOCS 
TRADICIONALS-

POPULARS 
DIRIGITS 
*CORAL 
*ESTUDI 

 
 

EXEMPLES 

 
Assemblees, Jocs de taula, jocs de mímica i sons, circuits de varis tipus, coreografies, representacions, contacontes, taller 
per fer una recepta de cuina freda o un postre, gimcanes de diverses temàtiques, construcció de joguines i jocs amb 
material reciclat, decoració de l’espai de menjador, tallers manuals de tot tipus, celebració de les jornades 
gastronòmiques, jocs gegants, taller d’emocions, lligues esportives,  tallers de risoteràpia, tallers amb temàtiques 
mediambientals, jocs de pistes ... 

6è 
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VALORACIONS/ RECULL FOTOGRÀFIC 

A tenir en compte: 

Les activitats no han de ser necessàriament de llarga durada, dependrà dels interessos i la motivació de 

cada grup.  

Un cop cada monitor referent conegui realment quines són les preferències dels seus nens/es, serà molt 

més fàcil trobar una activitat que agradi en general. 

El tipus d’activitats queden obertes a les possibilitats del grup (cançó, jocs, endevinalles, ball, taller, 

“ginkana”, crear receptes, …) 

Es poden repetir les activitats programades dins del mateix mes si així es creu oportú. 

Es podran organitzar diferents sessions per una mateixa activitat si es veu convenient. 

Cada monitor prepararà les seves activitats adaptades al seu grup i farà una previsió del material 

necessari. 

Anirem fent un recull de fotos per compartir. 

Mirarem de ser molt rigorosos en el seguiment de les programacions per poder aconseguir els objectius 

educatius de la nostra proposta. Tot és adaptable i anirem observant i modificant depenen dels interessos 

i necessitats dels nostres protagonistes: Els nens/es. 

Sempre farem valoració/avaluació de cada proposta, individual i col·lectiva. 

 

 



Una Filosofia que alimenta  



Una Filosofia que alimenta  



Una Filosofia que alimenta  



Una Filosofia que alimenta  
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Recull fotogràfic 

Activitat on van fer un homenatge al nostre Cheff i 
el nens van escriure missatges i receptes de cuina. 
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cooperació i la diversió: 
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