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1. El menjador un punt de partida

És ben cert que el temps que transcorre des de que a l'escola es finalitzen les
classes del matí i es reprenen les de la tarda, és un temps llarg i ple de possibilitats.
Pels nens i nenes que es queden a dinar, hi ha un lapsus de temps en un marc
col·lectiu potencialment educatiu i que a més a més, és el temps de menjar.
El temps de menjador ha de servir a l'infant per a:


Descansar i esplaiar-se. És el trencament del ritme horari que el treball escolar
demana.



Menjar, responent a la necessitat d'aportació calòrica que l'infant necessita.



Relacionar-se amb els altres i viure el significat de l'art social que és el menjar.



Adquirir un seguit d'hàbits relacionats amb el menjar.



Viure uns valors educatius, participar en un col·lectiu organitzat, tenir cura del
propi cos i respectar-lo, i assumir el marc normatiu que regula el funcionament
del menjador, són alguns dels aspectes més importants.

En tot plantejament educatiu cal tenir en compte la globalitat dels aspectes que
incideixen en una acció educativa. D’aquesta visió global depèn en gran part la bona
resolució de la tasca que ens proposem desenvolupar.
”El pla de funcionament” té com a objectiu redactar de manera escrita cada un
dels processos establerts en el temps del migdia per garantir una metodologia
de treball que permeti assolir els objectius marcats.
És una eina d’informació i assessorament tant per a l’equip de monitors/es, per a
l’equip de mestres i per a la comissió de menjador.
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2. Fitxa tècnica

2.1 Dades generals
Escola: CEIP Rossend Montané
Curs: 2018-2019
Òrgan Contractant: Associació de Mares i Pares (AMPA)
Persones responsables de l’AMPA:
Andrea Serradell - Toñi Pérez - Samantha Selva - Nuri Parellada
E-mail: ampasantpere@gmail.com
Responsable de venda de tiquets per usuaris esporàdics i el control d’assistència
diari:
Recull les faltes d’assistència del dia, i demandes de dietes especials esporàdiques.
L’atenció a l’usuari i la venda de tiquets pel dia és de 8.00h a 8.30h realitzat per la
Mari.
Telèfon de Coordinació: 673.78.97.92
En cas que hagi algun nen/a que no es quedi a dinar un dia en concret, caldrà avisar a
la responsable (Mari) abans de les 9:00h. del mateix dia.

Preu del servei: 6,35€ per usuaris fixes (mínim 3 cops a la setmana) i 6,80€ per
usuaris esporàdics.
Coordinadora del menjador: Naima Salrà Camps, la podeu trobar de 11:30-15h al
telèfon de coordinació o a coordinaciorm@fundesplai.org.

2.2 Número de nens i nenes
Durant el curs està previst que hi hagi 75 nens/es fixes i uns 8 esporàdics diaris.
Enguany hi ha previstos un total de 177 dies de servei, des del 12 de setembre del
2018 al 21 de juny del 2019.
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Distribució per cursos:

1r TORN

2n TORN

P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

8

6

8

6

9

9

13

13
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2.3 Equip de monitores
Enguany l’equip serà de 4 monitores i una coordinador/a.

P3

MONTSE

P4

P5

MERCHE

1r

2n

MARTA

3r

4t-5è-6è

NAIMA I MARI

2.4 Horari del temps del migdia
L’horari del servei de menjador és de 12:00h a 14:30h, de dilluns a divendres.
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3. Plantejaments pedagògics

3.1 Objectius educatius generals
Els temps del migdia té tres finalitats bàsiques, que alhora són els tres objectius
generals d’aquest espai de temps:
Alimentar-se. Significa menjar, responent a la necessitat d’aportació de nutrició que
l’Infant necessita, i no menjar qualsevol cosa, sinó menjar amb salut, cultura i
convivència. Fer evolucionar l’acte de menjar de la simple satisfacció d’una
necessitat fisiològica a un acte plenament humà, conscient i reparador del desgast
físic i psíquic que ocasiona l’activitat escolar diària.
Descansar i esplaiar-se. Trobar l’equilibri entre la necessitat de ruptura lúdica
enfront de l’esforç intel·lectual fet al matí i la necessitat de relaxació, pau i bona
predisposició vers al treball intel·lectual de la tarda. Descansar i relaxar-se no resulta
fàcil pels infants, però és un requisit indispensable pel bon rendiment intel·lectual i
emocional i pel desenvolupament harmònic de la personalitat.
Aprendre. L’estona del migdia és un espai d’aprenentatge, d’educació de la vida
quotidiana i de les pautes de convivència social, en què es poden assolir
coneixements, practicar hàbits i habilitats i desenvolupar actituds i valors.
Relacionar-se. Crear un clima adequat per afavorir la relació entre nens/es i
monitores i d’integració de tots els nens/es a l’hora del migdia, planificar el temps
com un espai educatiu amb activitats d’oci i tems lliure i que contribueixi al
desenvolupament de la personalitat, afavorint l’aprenentatge de hàbits socials i
culturals.
Tot aquets objectius plegat fan que l’espai del migdia sigui un espai educatiu global,
l’alimentació i els hàbits que els nens i nenes adquireixen en l’estona de menjador
formen part imprescindible en la seves etapes de desenvolupament i aprenentatge.
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Àrea Psicomotriu, d’Hàtis i d’Habilitats (1) Saber Fer
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Àrea Psicomotriu, d’Hàbits i d’Habilitats (2) Saber Fer

Àrea del Coneixement i de les Capacitats Individuals (1) Saber
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Àrea del Coneixement i de les Capacitats Individuals (2) Saber

Àrea AFECTIVA, DE LES ACTITUDS I ELS VALORS (Ser)
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Àrea AFECTIVA, DE LES ACTITUDS I ELS VALORS (2) Ser

Alimentari

Sanitari

Relació social

1
0

Sostenibilitat

A més, trimestralment i en base a aquests objectius, s’elaboraran els objectius
trimestrals concrets per a cada grup.
1r TRIMESTRE:
GRUP
P3

P4 i P5

1r i 2n

3r, 4t, 5è i 6è

OBJECTIUS
-

Seure correctament a la cadira.
Que no s’aixequin mentre dinen.
Menjar amb els coberts.
Demanar les coses sense cridar.
No jugar amb els gots.
Fer fila en els desplaçaments.
Rentar les mans després d’anar al wc.
Desplaçar-se per l’escola sense córrer ni jugar.
Tastar tos els aliments encara que no els hi agradi per acostumar
el paladar.
Al pati, saber compartir les joguines.
Que els infants es mantinguin asseguts durant l’hora de dinar
(excepte les/les encarregades)
Promoure la implicació dels infants en les
activitats proposades.
Disminuir els conflictes interpersonals.
Fora el menjador:
Disminuir la violència; parar quan un/a company/a molesta.
(Roda de les solucions).
Augmentar la participació de les activitats proposades.
Potenciar la resolució de conflictes de manera autònoma.
Millorar la calma a la trobada inicial al pati.
Al menjador:
Regular el compartir i servir-se adequadament el pa i l’amanida.
Tots/es provin de manera autònoma una mica de tots els plats
(sense avisar-los).
Recollir el 1r plat abans de servir el segon.
Augmentar la calma al menjador (aixecar braç per parlar, només
s’aixeca l’encarregat/da, parlar amb to tranquil).
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4. Organització
4.1 Organització dels infants
Tots els alumnes del centre que facin ús del menjador com a usuaris fixes i
esporàdics hauran de realitzar la inscripció a través de la web de Fundesplai.
La persona encarregada comunicarà a cuina el nombre de menús diaris, tant de
fixes com esporàdics, especificant el nombre de menús normals, els de règim
astringent i els especials (dietes específiques mèdiques...) així com els menús
d’adults (mestres, monitors, altre personal...).
A l’hora de dinar:
1. Els alumnes de P3 a P5 seran recollits per les monitores de menjador a les seves
classes cinc minuts abans de l’hora de sortida per a facilitar la recollida.
De primer fins a sisè al vestíbul de l’escola en el moment de la sortida.
2. L’entrada al menjador cal fer-la en ordre, respectant els altres, sense donar
empentes ni cridar.
3. Durant el dinar es guardarà un mínim de silenci. No es permetran els crits ni les
converses d’una taula a l’altra.
4. Tothom seurà i menjarà de forma correcta.
5. S’ha d'intentar que els nens i nenes tastin tot tipus de menjar. Només en aquells
casos en que la família ho hagi comunicat a Fundesplai, é servirà menú especial.
S’ha d’avisar amb la màxima antelació.
6. L’empresa es farà càrrec dels menús de dieta/règim per a aquells nens i nenes
que així ho sol·licitin.
7. En cas d’haver d’anul·lar una sortida de tot el dia, degut a causes alienes a
l’escola, els nens/nenes que habitualment es queden a dinar podran menjar-se el
que hagin portat per a la sortida al menjador de l’escola.
8. Pel que fa a l’administració de medicaments, els monitors només administraran
medicació als infants amb la corresponent autorització dels pares o tutors, juntament
amb l’informe mèdic on apareguin especificades les hores de presa, les quantitats i
sempre que sigui de total necessitat.

4.2 Organització dels monitors/es
P3: La Montse va a buscar el grup a la seva classe, passa llista i van cap al
menjador on es rentaran les mans i posaran les bates. Després de dinar aniran a la
classe, passaran tots pel wc, s’estiraran i descansaran mentre ella els hi posa
música relaxant i/o els explica un conte. A mesura que es vagin llevant podran jugar
de manera tranquil·la. A les 14:20h la Montse comença a despertar els nens i nenes
i es queden a la classe fins que arribi la tutora.
P4: La Merxe va a buscar els infants de P5 i després els de P4 a la seva classe,
passa llista i van cap al menjador. Un cop allà es renten les mans i es posen la bata.
Després de dinar van tots junts cap a la classe de P4 on tots/es passen pel wc i
comencen l’activitat del dia. A les 14:15h comencen a recollir, rentar les mans i es
preparen fins que arriben les mestres.
1r i 2n: Arriben sols/es des de les seves classes al menjador on els espera la Marta
que passa llista a mesura que van arribant. Es renten mans, els encarregats/des
paren la taula i comencen a dinar. Després de dinar els encarregats/des desparen i
netegen les taules, abans de marxar tots/es pugen les cadires. Posteriorment, sobre
les 13h comencen les activitats corresponents.
3r, 4t,5è i 6è: Van sortint de les seves respectives classes i els que no tenen
extraescolars, van cap a les grades del pati. Allà passem llista, recordem
informacions importants i plantegem l’activitat del dia segons programació. Sobre les
12.50h els i les encarregades van a parar taula. Quan els infants del 1r torn surten
del menjador, sobre les 13.10h, els grans entren a menjar. Si acaben abans de les
14.20h surten al pati de nou, sense material ja, i sinó, ens quedem al menjador fins
les 14:30h que entren a classe.
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5. El lleure educatiu del migdia

5.1 Projecte participatiu:
•

Treball de tots els àmbits del lleure educatiu.

•

Programació trimestral per donar flexibilitat i facilitar la participació dels
infants.

•

Fins a cicle inicial els blocs poden combinar-se o englobar-se en un fil
conductor/projecte anual (imprescindible en el cas d’E. Infantil).
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5.2 Lleure
•

Els infants participen en la proposta de lleure (model assemblea o eines de
participació similars). Intervenció puntual del grup, amb més o menys densitat
en funció de l’edat.

•

10 minuts de tornada a la calma, valoració i recull propostes.

•

Activitats puntuals on els infants trien alguna cosa per votació (organitzada
pels grans): exemple: menú final trimestre entre dues opcions

•

El infants participen puntualment i comencen a assumir tasques d’algunes
activitats (preparació del material, cartells, etc.).

•

Participen en l’organització de la proposta de lleure (model comissions).
Intervenció del grup global sobre la seva proposta. Co-creació.

•

En paral·lel:
-Transversal amb l’escola. Els infants participen de l’arquitectura del
seu pati.
-Poden participar en projecte pati dient la seva i arribar a executar.

5.3 Avaluació
•

Informes Autoavaluació: l’infant avalua la part més mecànica (graduació 1 a
4). Rèplica de l’educador/a a l’apartat “observacions”. Edat inici: Primària
(C.Inicial)

•

L’infant avalua a l’educador/a.

•

La família fa el retorn a l’educador/a.

•

L’infant i omple graduació i observacions. L’educador omple graduació i fa
rèplica.

•

El grup fa aportacions a la composició de continguts de l’informe.
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5.5 Activitats previstes i Planning: 1r TRIMESTRE
5 ÀREES DIFERENTS:
1) ENCORATJA’T: dinàmiques per a treballar la no violència i igualtat de gènere.
2) ESPAI CREATIU: creacions a partir de material reciclat, paper, objectes de la
natura.
3) ESPORTS/JOCS: jocs cooperatius, esports de joc nèt, etc.
4) BIBLIOTECA: lectura grupal, creació de contes, buscar informació aliments en
ordinador, ....
5) VIU EL PATI: material del pati i joc lliure.

OCTUBRE:
CURS: P-4/P-5
SETMANA

DILLUNS

DIMARTS

Del 22 al 26

CONTES

ENCORATJA'T

Del 29 al 31

ENCORATJA'T

JOCS

DILLUNS

DIMARTS

Del 22 al 26

ENCORATJA'T

VIU EL PATI

Del 29 al 31

ENCORATJA'T

BIBLIOTECA

La Castanyada

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

Del 22 al 26

VIU EL PATI

ENCORATJA'T

Del 29 al 31

JOCS I ESPORTS

BIBLIOTECA

Curs -1r/2n
SETMANA

CURS:
3er/4t/5è/6è
SETMANA

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ESPAI CREATIU

VIU EL PATI

La Castanyada

Espai Creatiu
(especificar)

Escola Esportiva
(especificar)

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

BIBLIOTECA

ESPAI CREATIU

Espai Creatiu
(especificar)

Escola Esportiva
(especificar)

DIJOUS
JOCS I ESPORTS

DIVENDRES

JOCS

JOCS I ESPORTS

ESPAI CREATIU

BIBLIOTECA
La Castanyada

Espai Creatiu
(especificar)

Escola Esportiva
(especificar)
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NOVEMBRE:
CURS: P-4/P-5
SETMANA

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Del 5 al 9

ENCORATJA'T

JOCS

CONTES

ESPAI CREATIU

VIU EL PATI

Del 12 al 16

ESPAI CREATIU

ENCORATJA'T

JOCS

CONTES

VIU EL PATI

Del 19 al 23

ENCORATJA'T

Dia Drets dels
Infants

CONTES

JOCS

VIU EL PATI

Del 26 al 30

ESPAI CREATIU

CONTES

JOCS

ENCORATJA'T

VIU EL PATI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Del 5 al 9

ENCORATJA'T

JOCS i ESPORTS

VIU EL PATI

BIBLIOTECA

ESPAI CREATIU

Del 12 al 16

ENCORATJA'T

BIBLIOTECA

JOCS i ESPORTS

VIU EL PATI

ESPAI CREATIU

Del 19 al 23

ENCORATJA'T

Dia Drets dels
Infants

VIU EL PATI

BIBLIOTECA

ESPAI CREATIU

Del 26 al 30

ENCORATJA'T

VIU EL PATI

BIBLIOTECA

JOCS i ESPORTS

ESPAI CREATIU

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

ESPAI CREATIU

BIBLIOTECA

JOCS i ESPORTS

ENCORATJA'T

VIU EL PATI

Del 12 al 16

BIBLIOTECA

JOCS i ESPORTS

ESPAI CREATIU

VIU EL PATI

ENCORATJA'T

Del 19 al 23

ESPAI CREATIU

Dia Drets dels
Infants

VIU EL PATI

BIBLIOTECA

JOCS i ESPORTS

Del 26 al 30

VIU EL PATI

ESPAI CREATIU

ENCORATJA'T

JOCS i ESPORTS

BIBLIOTECA

Curs -1r/2n
SETMANA

CURS:
3er/4t/5è/6è
SETMANA
Del 5 al 9
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DESEMBRE:
CURS: P-4/P-5
SETMANA

DILLUNS

DIMARTS

ENCORATJA'T

JOCS

Del 10 al 14

CONTES

ENCORATJA'T

JOCS

ESPAI CREATIU

VIU EL PATI

Del 17 al 21

ENCORATJA'T

CONTES

ESPAI CREATIU

JOCS

FESTA DE NADAL

DILLUNS

DIMARTS

DIJOUS

DIVENDRES

Del 3 al 5

ENCORATJA'T

VIU EL PATI

BIBLIOTECA

Mou-te!
(especificar)

Del 10 al 14

ENCORATJA'T

BIBLIOTECA

JOCS i ESPORTS

VIU EL PATI

ESPAI CREATIU

Del 17 al 21

ENCORATJA'T

JOCS i ESPORTS

VIU EL PATI

BIBLIOTECA

FESTA DE NADAL

DILLUNS

DIMARTS

DIJOUS

DIVENDRES

Del 3 al 5

DIMECRES
ESPAI CREATIU

DIJOUS

DIVENDRES

Mou-te!
(especificar)

Curs -1r/2n
SETMANA

DIMECRES

CURS:
3er/4t/5è/6è
SETMANA

DIMECRES

ENCORATJA'T

JOCS i ESPORTS

ESPAI CREATIU

Mou-te!
(especificar)

Del 10 al 14

BIBLIOTECA

JOCS i ESPORTS

VIU EL PATI

ESPAI CREATIU

ENCORATJA'T

Del 17 al 21

ESPAI CREATIU

ESPAI CREATIU

ESPAI CREATIU

ESPAI CREATIU

FESTA DE NADAL

Del 3 al 5

5.6 Activitats extraescolars
Paral·lelament al projecte participatiu del temps de lleure del migdia, l’AMPA ofereix
activitats extraescolars. Per més informació, consultar a:
http://www.rossendmontane.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=57
6:activitats-extraescolars&catid=3:fotos&Itemid=28
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L’equip de monitors i monitores

P3

MONTSE

P4

P5

MERCHE

1r

2n

MARTA

3r

4t-5è-6è

NAIMA I MARI

6. Infraestructura

BIBLIOTECA:
- P4, P5, 1r i 2n: pels dies d’activitat de contes, espai creatiu, jocs de taula, etc.
- 3r-6è: pels dies de fer deures, cerca informàtica, espai creatiu, jocs de taula, etc.
PATI DE LA PISTA:
Pels alumnes de primària els dies de VIU EL PATI, ENCORATJA’T, JOCS I
ESPORTS.
PATI DEL SAULÓ:
Pels alumnes de primàries els dies d’ESPAI CREATIU (si fa bon temps) i VIU
EL PATI.
GIMNÀS:
De manera puntual pels dies de pluja o dinàmiques/activitats concretes.
AULA DE P4:
Els dies de pluja pels infants de P4 i P5.
AULA DE P3:
Pels alumnes de P3.
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7. Relacions
Les relacions que s’establiran seran les següents:
Existeix una Comissió de Menjador formada per dos representants de la direcció
de l’escola, un mestre, un representant de l’AMPA, un de l’ACCC i un de
FUNDESPLAI a més de la coordinadora del menjador, on es tractaran els temes
pertinents relacionats amb el servei, menús, activitats, etc.
A més, hi haurà relació amb la direcció de l’escola i/o l’AMPA: des de l’estructura
de Fundesplai hi haurà una sèrie de reunions periòdiques i, a més, la coordinadora
mantindrà contacte permanent amb la direcció i cada vegada que s’estimi oportú per
ambdues parts.
Quant a les famílies, la coordinadora assistirà a les reunions dels diferents nivells
que l’escola realitza amb elles . A més hi haurà dos informes de seguiment dels
infants i estarem a disponibilitat de les famílies sempre que calgui, a un hora
convinguda fora de l’horari del Servei de Menjador. Es mantindrà les famílies
informades dels incidents que facin referència als seus fills/es.
També es mantindrà els pares i les mares informats de què i com han menjat els
nens amb dietes, mitjançant un full informatiu.
A més a més, cada dia les monitores de P3, valoren com han menjat els nens/es
mitjançant l’agenda del menjador, que anirà sempre dins de la motxilla de cada
nen/a, per tal que els pares i mares es puguin informar diàriament de l’evolució dels
seus fills/es al menjador.
Al començament de curs es passarà informació a tots els pares del funcionament del
menjador, l’equip de monitors i la programació d’activitats per tot el curs.
Quant a la cuina hi haurà reunions amb la cap de cuina i els responsables de
Fundesplai per tractar els temes comuns que sorgeixin i establir una normativa de
funcionament.
Quant a la relació amb l’equip d’estructura de FUNDESPLAI, la comunicació serà
constant i, d’entrada, no s’estableix cap periodicitat de reunió.
En general serà la coordinadora qui mantindrà aquesta relació amb Fundesplai.
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8. Altres aspectes a considerar

9.1 Els dies de pluja

Els dies de pluja fem servir a més del menjador la biblioteca i puntualment el gimnàs.
La distribució del temps en aquest dies es la següent:
Els alumnes del 2n torn estan a la biblioteca o gimnàs mentre els dels 1r torn dinen.
Un cop aquests han acabat, els del 2n torn entren a dinar i el 1r torn surt a fora. Els
de 1r i 2n van a la biblioteca, i els de P4 i P5 a la classe de P4. Un cop els del 2n
torn han acabat de dinar, ens quedarem al menjador.

9.2 Incidències

Davant de qualsevol incidència es seguiran les següents passes:
 Els monitors/es parlaran amb els alumnes i els faran fer les reflexions
necessàries per tal que es replantegin la seva conducta i la rectifiquin.
 En cas de conflicte informar a la direcció de l’escola, a Fundesplai i a l’AMPA.
 Si és necessari, la família serà informada de la incidència per tal de buscar
solucions o realitzar un entrevista personal, si cal.
 En cas de no comptar amb la col·laboració de la família, l’AMPA es reserva el
dret d’admissió de l’alumne/a al servei de menjador, fins arribar a un acord.
 En els casos en que hi hagi necessitats especials en determinats alumnes es
realitzarà una reunió prèvia amb la família.
9.3 Mesures en cas d’accident

En cas d’accident, cal que la coordinadora avisi a Fundesplai i a la direcció del
centre.
Les accions a prendre seran:
 Informar a les famílies dels alumnes afectats.
 Davant de qualsevol dubte, avisar al 112.
 Quan un infant no es trobi bé, es trucarà a la família per comunicar-li el seu
estat de salut o perquè el passin a buscar el més ràpidament possible,
mentrestant, es vetllarà per la seva salut.
 En cas d’emergència mèdica, sempre es trucarà a la família per comunicar-li
el fet succeït perquè es personi ràpidament .
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 En cas d’extrema urgència, la fitxa d’inscripció autoritza a prendre les
decisions medicoquirúrgiques que calgués, sota la pertinent direcció
facultativa.
9.4 Medicaments

El personal del servei de menjador no és responsable ni pot donar cap medicament
als alumnes sense tenir recepta mèdica del metge i l’autorització dels pares, mares o
tutors legals.
A la recepta mèdica i autorització ha de constar:
 el nom de l’alumne
 data de la recepta i data de l’autorització
 durada del tractament
 dosi de la medicació
9.5 Pla d’evacuació

El mateix protocol que l’escola.

22

