
TEMPS DEL MIGDIA
CURS 16-17



Benvolgudes famílies,

Encetem un nou curs i novament hem confiat la gestió del menjador a
FUNDESPLAI, que, amb la seva experiència en gestió de cuines in situ i
monitoratge, vetlla cada dia per un Temps de Migdia educatiu i saludable.

Atendre correctament les diverses necessitats nutritives dels infants que
dinen a l’escola és l’objectiu principal.

Presentem menús rotatius trimestrals partint de la dieta mediterrània i
contemplant dietes especials.

Acompanyem els infants en el seu creixement i els dotem d’eines per la seva
educació en hàbits per una correcta alimentació, que l’acompanyarà tota la
seva vida.
A continuació, en aquest llibret informatiu, trobareu tota la informació
pràctica necessària respecte el servei del menjador de l’escola.
Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte, aclariment o suggeriment.

Atentament, 

L’AMPA



EL TEMPS DEL MIGDIA

Valorem aquest espai de temps com a horari educatiu igual que qualsevol
altre moment del dia, sempre respectant la necessitat d’esbarjo dels alumnes
i de trencament de les activitats lectives.

Aquest espai de temps és l’adequat per treballar tots els hàbits referents al
comportament dels alumnes dins el menjador, així com el respecte vers els
companys/es, monitors/es i personal de cuina, en l’àmbit escolar, però no
lectiu.

Per dur a terme aquesta acció educativa establirem una organització
adequada així com unes mesures de funcionament i comportament bàsiques
pels alumnes.

L’equip de cuineres i monitors/es que està a la vostra escola, realitza una tasca
educativa que vetlla per una alimentació sana i equilibrada i el creixement
integral dels nens/es, educant valors i actituds que els faci créixer com a
persones.
Aquesta tasca és una feina coordinada amb l’equip i el projecte educatiu de
l’escola i revisada periòdicament a les Comissions de Menjador.

Abans i després de dinar, els nens/es que utilitzen el servei de menjador,
disposen d’un temps de lleure que els monitors/es ompliran de contingut
educatiu. Gimcanes, jocs, tallers, circuits motrius, .... i moltes altres activitats
seran dinamitzades per l’equip.

Conjuntament amb l’escola celebrarem les festes i les tradicions catalanes i
locals fent activitats engrescadores i diferents.
Els nens/es de P3, després de dinar podran descansar i relaxar-se per tal de
poder rendir correctament durant les hores de la tarda.

EL MENJADOR, UN ESPAI EDUCATIU

EL TEMPS DE LLEURE



EL MENJADOR, UN ESPAI EDUCATIU

 Adquirir "cultura gastronòmica": identificar els diferents menjars i com

estan cuinats.

 Conèixer els aspectes culturals i socials de l'acte de menjar.

 Acostumar-se a menjar de tot, a tolerar tots els sabors i totes les

preparacions.

 Adquirir hàbits d'higiene personal i col·lectiva .

 Adquirir hàbits de comportament social.

 Adquirir hàbits d'ordre i neteja de l'entorn.

 Desenvolupar actituds de respecte i afectuositat amb els companys, els

educadors i el personal.

 Desenvolupar actituds de respecte pel menjar, el menjador i els materials.

 Desenvolupar l'autocontrol del propi estat físic i anímic, l'autonomia en

general.

 Assumir les responsabilitats personals i grupals en relació a les obligacions

del temps del migdia.

 Potenciar la iniciativa i participació activa dels nens i nenes.

OBJECTIUS EDUCATIUS DEL SERVEI



EL TEMPS DE MENJAR

Els menús de Fundesplai estan planificats per un dietista i segueixen les
recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya.

Cada mes penjarem a la web del col·legi el full amb els menús. També hi
trobareu suggeriments equilibrats per els sopars, tenint en compte el que
han dinat. D’aquesta forma les famílies podreu planificar els sopars i vetllar
per la correcta alimentació dels infants.
Els dies que l’escola organitzi una sortida de tot el dia, els usuaris fixes de
menjador també disposaran de pícnic. Cal avisar a secretaria, amb dos dies
d’antelació si no és vol el pícnic.

INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES I DIETES

Si un nen/a presenta al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, prèvia presentació
del certificat mèdic, el dietista farà un menú personalitzat.
Els nens/es que, dies puntuals, tinguin indisposició, podran demanar dieta per
aquell dia, donant l’avís de 9.00 a 9.30h a la secretaria del Col·legi.

RESPECTE A L’ADMINISTRACIÓ DE 
MEDICAMENTS

Els monitors de menjador no podem subministrar cap tipus de medicament
als nens/es que no portin la corresponent recepta mèdica amb la informació
sobre dosi, horari i autorització dels pares i mares.



RELACIÓ AMB LES FAMILÍES

Informe diari:
P3 - cada dia trobareu al tauló informatiu de l’aula un petit informe explicatiu de
com han menjat i descansat els vostres fills/es de P3.
P4 i P5 - Les mestres tindran la informació diària per part de les monitores de si hi
ha hagut alguna anomalia amb algun alumne (que no ha menjat bé, etc...) i en els
casos particulars ho faran saber directament a les famílies.
Tots els nens/es d’Ed.Infantil rebran, al gener i al juny, un Informe complert del
menjador.

Informes trimestrals:
Cursos de 1r a 6è - Trimestralment rebreu un informe sobre el comportament del
nen/a, adquisició d’hàbits, relació amb els companys, monitors...

Nota d’incidències: farem servir aquests tipus de notes per informar-vos de si hi
ha hagut alguna incidència a nivell d’alimentació o de comportament amb els
vostres fills/es.

Activitats: properament podreu consultar totes les activitats que es realitzen al
menjador a la web de l’escola.

Si voleu tenir més informació sobre el funcionament del menjador, demanar
entrevista de seguiment dels vostres fills, comentar incidències... podeu demanar
entrevista amb la Coordinadora de menjador, Teresa Escofet, que us podrà
atendre d’11.00 a 11.30 prèvia citació a secretaria.

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA



CONSIGNES

· Els nens/es de P3 han de portar cada dia un pitet a la bossa. El pitet es
retornarà cada dia per tal que sigui rentar. Cal que vagi degudament marcat
amb el nom del nen/a.

. Llençolet per la migdiada de P3: els nens i nenes han de dur el llençolet el
dilluns i aquest es retornarà el divendres perquè es puguin rentar. El llençolet
ha d’anar marcat amb el nom i cognoms de manera visible, que es vegi de
lluny. Cal tenir en compte que les monitores i els nens han de reconèixer el
seu llitet amb el llençol marcat i a l’aula, quan hi entren, està en penombra.
Per aquest mateix motiu, a més a més del nom, caldria que ells hi pintin un
dibuix que els sigui fàcil de reconèixer.

. És important que els nens/es de P3 tinguin sempre una muda de recanvi a la
classe tant per les mestres com per les monitores del menjador.

. Els nens i les nenes del menjador ja siguin fixes o eventuals no poden sortir
de l’escola en horari de migdia sense autorització per escrit de les famílies.

· En cas d’accident o malaltia sobtada la coordinadora prendrà la decisió més
convenient que sigui favorable a la salut de l’alumne (CAP, pares...) Seguint en
tot moment el mateix protocol de l’escola.



L’EQUIP

Marga Aranda         Conce Rusines Glòria Barranco         Maria Rodríguez         

Monitora P3            Monitora P4                Monitora P4              Monitora P5 

Eulàlia Oriol Paqui Velasco                Rosa Martínez Conxi Agudo 

Monitora 1r               Monitora 2n               Monitora 3r              Monitora 4t 

Montse Álvaro Mònica López Teresa Escofet

Monitora 5è                Monitora 6è              Coordinador/a

Carmen Porcel                        Pili Álvarez                         Sara Ballarin

Cuinera Ajudant de cuina Aux neteja




