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0. INTRODUCCIÓ
Des de l’equip d’Escoles i Lleure de la Fundació Pere Tarrés us presentem el pla de
funcionament dels equips de monitoratge i coordinació de menjadors escolars.
Destaquem que el pla de funcionament té la finalitat de recollir i sistematitzar els
processos d’organització del servei de menjador; així com, de plasmar els objectius
educatius a treballar amb els infants, essent un document que s’avalua i es complementa
amb les valoracions quadrimestrals esmentades al projecte educatiu.

Equip de Coordinació

EL CENTRE EDUCATIU
1.1 CALENDARI DEL CURS

1er TRIMESTRE: 5 setembre al 21 desembre de 2022
Vacances Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023
(ambdós inclosos)

2on TRIMESTRE: 9 de gener a al 31 de març de 2023
Vacances Setmana Santa: del 3 d’abril al 10 d’abril de 2023(ambdós inclosos)

3r TRIMESTRE: 11 d’abril al 22 de juny del 2023

1.2 HORARIS, EDATS I CURSOS
Horari base
La franja horària del menjador escolar és: de 12.25h a 15.00h de l’octubre al maig i de 12.55h
a 15.30h els mesos de setembre i juny-

Edats i cursos dels infants
El servei de menjador va adreçat a infants d’edats compreses entre els
3 i els 12 anys , distribuïdes de la següent manera:
▪

Comunitat de Petits: I3, I4, I5 A i B

▪

Comunitat de Mitjans: 1r, 2nA i B i 3r

▪

Comunitat de Grans: 4t A i B, 5è A i B i 6è A i B

En resum, els alumnes que fan ús fixe del servei de menjador són un total de
250 aproximadament.

2. EL MENJADOR
2.1 PERSONES RELACIONADES AMB EL SERVEI DE MENJADOR
A part de l’equip de monitors hi ha moltes persones implicades de manera directa
o indirecta en el menjador, algunes d’aquestes persones són:
-

Responsable del Menjador: AFA com a part contractant amb la Comissió
Menjador

-

Secretaria AFA: Emilia

-

Consergeria: Daniel

-

TEI: Blanca, Reforç al menjador EI3

-

Vetlladores: Alba (empresa externa: Fundesplai)

-

Cuina (Nom de l’empresa i referent): ARCASA
. Cap de Cuina: Maria
. Ajudants: Bea i Tere

2.2 INFRAESTRUCTURA

Espais
Els espais que es fan servir durant l’estona de migdia són els següents:
-

Espais exteriors (patis, camps d'esport, porxos ...):
Pista, porxos coberts, pati “troncs”, porxo ping-pong/wc, pati Infantil o pati del sorral
i hort escolar

-

Espais interns ( aules d’estudi, gimnàs ...):
Aules Infantil, aules Primària, gimnàs
Aula Psicomotricitat, habilitada per a les migdiades d’EI3
Vestíbul davant AFA, com a menjador relaxat (4 places)

-

Menjador:
Aula infantil com a menjador d’EI3
Menjador escolar
Taula rodona davant vestíbul AFA (espai habilitat per quan es troben malament, o
puntualment cal dinar de manera relaxada)

-

Lavabos:
WC exterior, costat pista
WC dins l’escola (1 lavabo nens i nenes per pis, exceptuant la planta baixa i l’últim
pis)
WC per a persones adultes
-Altres:
Aula Informàtica
Biblioteca
Laboratori

IMATGES:

ESPAIS INTERIORS: ESPAI VESTÍBUL AFA, GIMNÀS, WC

ESPAIS: VESTÍBUL DIRECCIÓ I ENTRADA PRINCIPAL, PISTA, PATI INFANTIL,HORT, PORXO 1

ESPAIS EXTERIORS: ENTRADA GIMNÀS, PORXO WC, PISTA, PATI “TRONCS”, PORXO PING-PONG,
PORXO, TAULES PÍCNIC

ESPAI INTERIOR: AULA EI3, ON DINEN EL ALUMNES D’AQUEST CURS AL MIGDIA

ESPAI INTERIOR: EXTERIOR ESCOLA I ENTRADA MENJADOR

2.3 NORMATIVA
Vetllar pel compliment de la normativa vigent aplicable al centre, és mantenir un
criteri comú dintre de l’àmbit educatiu al servei de menjador. Per aquest motiu és
convenient establir unes normes clares i que coneixem tots i totes, a fi d’evitar
contradiccions que ens dificulten la aconseguiment dels objectius i a la planificació
del menjador que ens hem marcat en el nostre dia a dia.

PROTOCOL I PAUTES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR INTRODUCCIÓ:
Es considera el servei de menjador com un complement de l’activitat educativa de
l’escola. Pensem que el menjador ha d’arribar a ser un lloc agradable on es realitza
un fet social, que és el dinar, i on les relacions dels nens i nenes entre ells i amb els
monitors i monitores han de ser amistosos. Al mateix temps creiem que ha de ser
una pràctica per l’habituació a una alimentació sana i l’adquisició d’uns hàbits a l’hora
de menjar. També és, per descomptat, un moment d’expansionament pels nens i les
nenes. És per això que s’ofereix un conjunt d’activitats lúdiques i pedagògiques
(puntualment tallers en dates com Nadal o Sant Jordi) que s’organitzen com a
complement de l’activitat escolar.

CARACTERÍSTIQUES I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR:
• La capacitat del menjador és de 135 alumnes per torn.
• L'AFA Pare Poveda gestiona el servei de menjador de l’escola Pare Poveda i
l'empresa ARCASA/FUNDACIÓ PERE TARRÉS està contractada per porta-ho a
terme.
• La quota fixada per als usuaris del servei de menjador és de 6,54 € els habituals ,
7,19 € els esporàdics. Els imports es passen pel banc o caixa al núm. de compte
facilitat pel pare / mare o tutor/a legal del menor.
• S’ha de comunicar l’absència del nen/a abans de les 9,30 h.
• Els monitors/res del menjador tenen cura dels nens i nenes que es queden a dinar
des de les 12:30h i fins a les 15:00h . Abans de l’àpat, supervisen que els alumnes

tinguin les mans netes; durant el dinar, vetllen per al bon comportament dels nens i
nenes i per que dinin bé.
• Aquells alumnes que necessitin menjar de dieta han de fer-ho saber al tutor/a, a
l’AFA o a la coordinadora de monitors/es, a primera hora del matí i aquest/a passarà
l’encàrrec a la cuina.
• Si alguna família ha d’exposar alguna queixa o demanda sobre el servei de
menjador, aquesta es farà OBLIGATÒRIAMENT PER ESCRIT a l’AFA, doncs és
l’entitat que gestiona el servei. L'’AFA farà arribar la comunicació a ARCASA, així
com la resposta a la família. Les famílies tindran a la seva disposició els impresos
corresponents.
• Els rebuts pel servei de menjador es giraran a mes en curs, tret dels que siguin
esporàdics, que es generarà al mes següent de la utilització del servei. Aquests
rebuts hauran de ser atesos i en cas de devolució i/o impagament de tot o part d'un
rebut, tindran un màxim de 10 dies per fer-lo efectiu. En cas contrari, comporta la
baixa automàtica del servei.
• A l'iniciar el curs escolar, no serà admesa la inscripció al servei de menjador de cap
alumne que tingui rebuts pendents de pagament (totals o parcials) del curs anterior,
no podent així utilitzar el servei fins que aquells imports estiguin saldats.

ORGANITZACIÓ DELS TORNS DE MENJADOR:
- 1r torn: a les 12’30h (I3 que dinaran a la seva aula el 1r trimestre)
I4, I5 i Comunitat Mitjans al menjador.
- 2n torn: a les 13,45h (Comunitat de grans,4t, 5è i 6è).
• A primària, quan acabin de dinar, han de preparar el seu plat, got i coberts i amb
l’ajuda i supervisió dels monitors/res els ha de posar al lloc indicat.
• Als patis, els monitors/res vigilen els alumnes fins que tornin a començar les
classes. En cas de pluja, fred o calor excessiu, els alumnes romandran a dintre de
l’edifici escolar: gimnàs, vestíbul, biblioteca... Els monitors ofereixen diferents
activitats per realitzar en aquests espais.

• A la secretaria de l’AFA i a la pàgina web, hi ha a disposició de les famílies el menú
mensual (revisat i aprovat per una diplomada en dietètica i nutrició), procurant que
sigui equilibrat i gaudeix de tot l’aport calòric i vitamínic que els nens/es necessiten
pel seu desenvolupament. Aquest també s’enviarà via correu electrònic a qui ho
sol·liciti. També es penjaran propostes de sopars.
• En el servei de menjador es procurarà que tots els alumnes s’acostumin a menjar
de tot.
• Per poder facilitar dieta per al·lèrgia o intolerància, és obligatori entregar a
començament de curs el document de sol·licitud omplert i el certificat mèdic original
amb la data actualitzada, referent al tipus d’ intolerància o al·lèrgia i la dieta que ha
de seguir. No s’acceptarà cap alumne amb al·lèrgies o intoleràncies que no hagi
presentat el Certificat mèdic.
• El personal del servei de menjador no pot donar cap medicament als alumnes
sense tenir la recepta mèdica i l’autorització dels pares, mares o tutors legals. A la
recepta i autorització ha de constar:
• Nom i cognoms de l’alumne.
• Data de la recepta.
• Durada del tractament.
• Dosi de la medicació.
• Nom, cognoms i D.N.I. de qui signa l’autorització.
• Data de l’autorització. No s'administra cap medicament als
alumnes si no presenten als monitors /o tutors els requisits ressenyats.
• En cap cas, els menús cuinats a l’escola sortiran del recinte, llevat dels
pícnics preparats els dies d'excursió.
• L’entrada a la tarda per als alumnes que no es queden a dinar és
a les 15.00 h.

NORMATIVA DEL MENJADOR.
1. Els dies d’excursió, els comensals fixos reben una bossa amb el dinar preparat (picnic).
2. El servei de menjador és una prestació d’ajut a l’escolarització de caràcter opcional, no
obligatori, ni forma part de l’horari lectiu.

3. Només podran portar raspall de dents els nens de 1r a 6è, amb permís dels pares o
tutors (l’AFA disposa del document d’autorització).
4. Els alumnes han de mostrar respecte i col·laboració amb les monitores i la cuinera.
5. Els alumnes usuaris de menjador han de mostrar una relació respectuosa amb els
companys.
6. Tots els/les alumnes mantindran l’ordre en el menjador i en els espais assignats. En cap
moment són permesos els crits, baralles i corredisses.
7. Els nens/es s’hauran de col·locar a les taules en el lloc acordat amb els monitors/es i no
els és permès circular lliurement pel menjador.
8. En cap cas els alumnes poden jugar o fer malbé el menjar.
9. Cal respectar el material i el mobiliari que s’utilitza.
10. En cas de necessitar alguna cosa, ho faran de manera ordenada i esperant en calma la
presència dels monitors. En cap moment estan justificats els crits ni els moviment violents.
11. Els alumnes seran els encarregats de recollir la taula i mantenir el seu espai net.
12. Durant les estones lliures els alumnes podran sortir a jugar al pati o a la zona indicada
pels monitors/es i sempre atenent les indicacions que aquests/es els donin. FALTES:
El servei de menjador diferencia tres tipus de faltes a les actuacions incorrectes dels alumnes.
Tipologia d’incidències probables (aquesta llista té un sentit únicament enumeratiu, per tant
no és limitada).

Faltes molt greus:
• La destrucció greu i intencionada, a les dependències del centre, de material i objectes de
membres de la comunitat educativa. • Les actuacions i incitacions a actuacions perjudicials
per a la salut. • La sortida del recinte escolar sense l’autorització corresponent. • L’agressió
física o amenaces contra membres de la comunitat educativa. • Qualsevol falta greu reincident.

Faltes greus:
• Els actes d’incorrecció o desconsideració (falta de respecte) amb els membres de la
comunitat educativa. • Alterar l’ordre i la convivència del grup i, en general, qualsevol altre
activitat del centre. • El deteriorament del material dels companys/es o del centre. • Qualsevol

falta lleu reincident.

Faltes lleus:
• Desobeir les indicacions que pugui determinar cada monitor/a al seu grup en funció
d’aquesta normativa. • Incompliment de totes aquelles normes generals del menjador a
excepció de les que fan referència als apartats anteriors.

SANCIONS

Falta lleu:
• Amonestació oral • Privació del temps d’esbarjo, realitzant tasques educatives.

Faltes greus i molt greus:
• Compareixença davant la Direcció. • Comunicació a les famílies i entrevista. • Reparació
econòmica dels danys causats al material del centre, companys/es o monitors/es. • Suspensió
del dret a la plaça del servei de menjador per un període de temps o per tot el curs escolar. 3
amonestacions orals lleus: comunicació urgent amb les famílies. 3 amonestacions reiterades
després de la comunicació amb els pares, pot suposar la privació del servei de menjador per
un determinat temps o completament.

Actuacions en cas de faltes molt greus:
Una vegada redactada la incidència, es farà arribar als tutors, que hauran de decidir de manera
conjunta amb les Coordinadores de quina manera l’alumne complirà amb els objectius de
l’actuació, la disculpa, el rescabalament, la compensació o fins i tot l’exclusió del servei i
posteriorment (en un màxim de 48 hores) se’ls comunicarà els dies d’exclusió.
Un cop acordat el període d’exclusió es comunicarà a la família Per retornar a l’AFA:
Jo _____________________________________, amb DNI _________________ com a pare,
mare, tutor/a i/o representant legal de l’alumne/a __________________________________
que cursa_______________ a l’escola Pare Poveda de Barcelona, declaro haver LLEGIT i
ACCEPTO les normes de funcionament del menjador expressades en aquest protocol.
Signatura, Barcelona, ___ de ___________ de 20____

●

Normes de funcionament del menjador escolar per part de l’escola:
http://escolaparepoveda.es/wp-content/uploads/2020/02/Projecte-de-Conviv%C3%A8ncia-19-20-1.pdf
http://escolaparepoveda.es/wp-content/uploads/2019/12/NOFC.pdf

●

Normes de funcionament del menjador escolar per part del Servei Menjador:
. Avisos de mal comportament; nota d’incidència (família-tutor i resguard pel menjador)
. Comportaments reiterats; trucada informativa a la família.
Sempre comunicació amb la tutora o tutor sobre els incidents, de la mateixa manera que s’informa a
Coordinació Pedagògica.
Treballem en la mateixa línia educativa que l’escola

3. L’EQUIP HUMÀ
3.1 FORMACIÓ DE L’EQUIP
A continuació presentem la informació referent a les titulacions més rellevants
necessàries per a l’equip d’intervenció de la Fundació.
Referent a la titulació de “Monitor del lleure”, cal destacar que d’un equip de 14
persones:
SÍ TENEN LA TITULACIÓ

14

ESTAN EN TRÀMITS
NO TENEN LA TITULACIÓ

Referent a la titulació de “Manipulador d’aliments”, cal destacar que d’un equip
de 14 persones:
SI TENEN EL CERTIFICAT

10

HAN DE REALITZAR EL

4

CURS DE RECICLATGE

NO TENEN EL
CERTIFICAT

Referent a la titulació “d’Al·lèrgies i intoleràncies”, cal destacar que d’un equip
de 14 persones:
SI TENEN EL CERTIFICAT
HAN DE REALITZAR EL
CURS DE RECICLATGE

10
2

NO TENEN EL
CERTIFICAT

3.2 EQUIP DE MONITORS
A continuació es detalla l’equip educatiu de l’espai de menjador. I les seves tasques.

NOM

HORARI

CURS

ISABEL ABELLÁN

7.30-10.00
12.00-15.00

SAM +COORDINACIÓ

PAQUI CASTILLO

12.00-15.00

COORDINACIÓ

SARAY CRUZ

12.20-15.00

I3

EROLA

12.25-15.00

YOLANDA MARTÍNEZ

AMÈLIA (Excedència fins al

12.25-15.00
16.26-18.15

I4
SAT + I5 A

12.25-15.00

I5 B

LAIA PICAS

12.25-15.00

1R

MINERVA

12.25-15.00

2N A

ISABEL Q.

12.25-15.00

2N B

gener)

MIRKALA (cobreix baixa Glòria

7.30-9.30 i 12.25-15.00

3R + SAM

ALEJANDRO GASCÓN

12.25-15.00

4T

ELENA

12.25-15.00

5È

CLARA

12.25-15.00

6È A

JOANA

12.25-15.00

6È B

Pardo)

IMATGE EQUIP:

www.peretarres.org

4.FUNCIONAMENT
4.1 TASQUES DEL MONITORATGE (METODOLOGIA DE TREBALL)

▪

ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP DE MONIS:
Les Coordinadores fem un traspàs dels Projectes i Metodologia,
conjuntament organitzem activitats que les Coordinadores haurem de
donar el vist i plau.
Els Monis s’organitzen per comunitats per programar les activitats i posarles en comú.
Cada Moni es prepara el material que li cal, segons l’activitat programada,
amb temps suficient, abans d’agafar el grup d’infants.
Fem reunions periòdiques i la majoria de l’equip, durant la nostra estona
de dinar tractem molts dels temes referents al Servei de Menjador

▪

CANALS DE COMUNICACIÓ I PUNTS DE TROBADA:
. Via WhatsApp, a mig matí Isabel fa un breu traspàs d’informacions
. Carpeta avisos diaris, disposem d’una carpeta amb diverses
informacions penjades i també una graella amb tots els avisos del matí:
dietes, absents, malats, notificacions d’administració medicaments...
. De 12.00h a 12.30h, qualsevol persona de l’Equip educatiu migdia pot
demanar informació, assessorament i fer-nos traspàs de tota aquella
informació donat que les Coordinadores ja hi som a l’escola de manera
presencial
. Reunions periòdiques i durant la nostra estona de menjador, també
tractem molts temes referents a incidències.
. Comunicació periòdica amb la Coordinadora Pedagògica.
. Grup WhatsApp de coordinadors i coordinadores de centres que porta
Irene per tal de comunicar-nos i compartir informacions.
DIFUSSIÓ:

www.peretarres.org

Enviem imatges i vídeos d’activitats a la nostra Coordinadora i l’Afa, per
tal que es puguin publicar a les diferents xarxes de l’Afa, Escola i
Fundació.
TASQUES:
NOM DIRECTOR/A: Isabel Abellán

HORARI

ESPAI

TASCA A DESENVOLUPAR

7.30h a 9.30h

Menjador

Servei Acollida Matinal

9.30h a 10.30h i

Menjador,

.Revisió i donar resposta: mails, trucades,

patis, Afa,

12.00h a 15.00h

Cuina

WhatsApp
.Passar per les aules a recollir diferents avisos:
absències, dietes...
. Comunicació i Coordinació amb Cuina i AFA i
equip docent i Direcció dels diferents avisos
. Comunicació incidències amb la Coordinadora
Pedagògica i Paqui
. Donar resposta i resolució d’incidències
. Atenció a les famílies
. Registre assistència mensual alumnat amb un
programa compartit amb l’Afa
. Organitzar i donar suport sobre tasques Equip
Educatiu migdia
. Organitzar i avaluar activitats amb Paqui
. Vetllar per un bon funcionament del servei
. Enviament infos migdia, a 1a hora, a l’equip
educatiu (via WhatsApp) i Irene
. Coordinar-se amb cuina amb el traspàs de dades
d’alumnes per tal de que puguin organitzar els
pícnics els dies d’excursions

NOM DIRECTOR/A: Paqui Castillo

HORARI
12.00-15.00h

ESPAI
Menjador i

TASCA A DESENVOLUPAR
. Vetllar per un bon funcionament del servei

Patis

. Comunicació i Coordinació amb Cuina i AFA i dels

www.peretarres.org

diferents avisos
. Comunicació incidències amb la Coordinadora i
Coordinadora Pedagògica
. Donar resposta i resolució d’incidències
. Atenció a les famílies, mestres, Direcció...
. Organitzar i donar suport sobre tasques Equip
Educatiu migdia
. Organitzar i avaluar activitats amb Isabel

NOM MONITOR/A: Saray

HORARI
12.25h a

ESPAI
Aula de EI3 i aula
Psicomotricitat

15.00h

TASCA A DESENVOLUPAR
Monitoratge EI3 i comunicació amb les famílies
mitjançà informació diària a les agendes

NOM MONITOR/A: Erola

HORARI
12.25h a 15.00h

ESPAI
Menjador,
aula EI4A i
Pati Sorral

TASCA A DESENVOLUPAR
Monitoratge, fer informe observació setmanal a les
famílies, dinàmiques

NOM MONITOR/A: Yolanda

HORARI
12.25h a

ESPAI
Menjador, aula EI5 i

TASCA A DESENVOLUPAR
Monitoratge EI5, dinàmiques

Pati Sorral

15.00h
16.30h a

Menjador

Servei Acollida Tarda

18.15h

NOM MONITOR/A: Amèlia (excedència laboral fins al gener)

HORARI
12.25h a

ESPAI
Menjador, aula i5 B i
Pati Sorral

15.00h

TASCA A DESENVOLUPAR
Monitoratge, I5B , dinàmiques
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NOM MONITOR/A: Laia

HORARI
12.25h a

ESPAI
Menjador, aula 1r,

TASCA A DESENVOLUPAR
Monitoratge 1r, dinàmiques

WC i patis

15.00h

NOM MONITOR/A: Isabel Q. i Minerva

HORARI
12.25h a

ESPAI
Menjador, aules 2n ,
WC i patis

15.00h

TASCA A DESENVOLUPAR
Monitoratge 2n, dinàmiques
Minerva 2nA i Isabel Q. 2nB

NOM MONITOR/A: Mirkala (Substitució baixa de de Glòria)

HORARI
12.25h a

ESPAI

TASCA A DESENVOLUPAR

Menjador, aula 3r, WC

Monitoratge 3r i dinàmiques

SAM al menjador

Servei acollida matinal

13.20h
7.30-9.3015.00

NOM MONITOR/A: Àlex

HORARI
12.25h a

ESPAI
Menjador, aules 4t,

TASCA A DESENVOLUPAR
Monitoratge 4t, dinàmiques

WC

15.00h
NOM MONITOR/A: Elena

HORARI
12.25h a

ESPAI
Menjador, aules 5èt,

TASCA A DESENVOLUPAR
Monitoratge 5è, dinàmiques

WC

15.00h
NOM MONITOR/A: Joana i Clara

HORARI
12.25h a

ESPAI
Menjador, aules 6è,
WC

15.00h

TASCA A DESENVOLUPAR
Monitoratge 6è, dinàmiques
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4.2 OBJECTIUS DE L’EQUIP EDUCATIU

Per tal de dur a terme una tasca educativa de qualitat, enguany proposem els
objectius que duran a terme els monitors.

OBJECTIUS:
Fomentar la cohesió grupal i crear un bon ambient de treball entre l’Equip de
Monitors
Fomentar els valors i el respecte entre els alumnes i envers els educadors
Potenciar un espai actiu i dinàmic durant les estones de lleure

5.PROTOCOLS D’ACTUACIÓ
5.1 PROCEDIMENT ESPORÀDICS
Els alumnes que fan ús esporàdic del servei de menjador són un total de
2 ó 3 aproximadament.
Les famílies poden avisar a l’Afa o a través de qualsevol contacte del menjador
per avisar que un alumne esporàdic farà ús puntual del servei de menjador. El
monitor o monitora, enregistra al seu llistat mensual i a final de mes, amb el
traspàs del document compartit amb l’Afa poden gestionar la facturació de
l’alumnat.
Ens comuniquen els avisos per les diferents vies:
-

AFA

-

Graella a la porta de l’aula (avís a tutora). Es passa a
revisar avisos de 9.30h a 10h

-

Vies comunicació Menjador: WhatsApp, trucada mòbil,
avís presencial o Mail.
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5.2 PROTOCOL D’AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES
● Comunicació família - Escola A la inscripció del menjador, la família fa
constar les al·lèrgies i si cal medicació i protocol d’actuació.
● Comunicació Escola – Equip educatiu L’Afa traspassa un llistat
d’alumnes al·lèrgics i un altre de variacions o adaptacions de dietes, per
exemple per creences religioses.
● Control de la informació Disposem d’un llistat al taulell de l’equip
educatiu migdia i un altre a cuina. A més a més, l’Afa comparteix un arxiu
al Dropbox amb aquest llistat. Sempre que hi ha una modificació envien
un mail a Coordinació amb el comunicat i avisen a cuina.
● Control dels infants al menjador
La Coordinadora facilita els llistats al servei de cuina i monitoratge a
l’iniciar-se el curs i quan hi han variacions.
Es pot trobar un llistat al taulell de monitoratge, a més a més, estan
degudament distingits ens els llistats d’assistència mensuals.
Fem servir unes fitxes on consta el nom, curs i intolerància. Els alumnes
d’infantil la trobaran tot just al costat de la seva safata i els de Primària els
hi facilitarà la monitora al passar per la línia de cuina.
El menjar serà revisat per cuina i posteriorment per la monitora,
assegurant així que no hi hagi cap errada. A Infantil, cada alumne al·lèrgic
té el seu lloc fixe que sempre ajuda a una millor ubicació del nen/a, a
Primària seurà en ordre d’entrada al menjador.
A més a més, l’alumne al·lèrgic o intolerant sempre dinarà amb una safata
distingida de la resta; de color blanc, fet que ajuda a tenir un major control.

Comunitat de petits, el servei de cuina para el menjador i posa unes
safates especials a l’alumnat al·lèrgic, sempre s’ubica l’alumnat en un lloc
fixe, a part col·loquen unes fitxes al costat de les safates on consta nom,
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curs i al·lèrgia i /o intolerància. L’equip de Monis, abans de seure l’alumnat
revisa que tot estigui correcte.
A partir de 1r, que els alumnes ja passen per la barra de cuina, el seu
monitor li fa entrega de la fitxa identificativa que han de mostrar al personal
de cuina que serveix. També dinen amb una safata especial. El monitor
revisa que estigui tot correcte abans que l’alumne/a segui a taula.
Diàriament, l’equip educatiu, passa llista i anota els comensals a una
graella conjunta al taulell del menjador. Al finalitzar el mes, Coordinació
revisa que tot sigui correcte i que els absents hagin o no justificat la seva
falta. Posteriorment ens coordinem amb l’Afa per tal que puguin facturar.
● Protocol alternatiu quan falta algun monitor/a o director/a
Tot l’equip educatiu coneix l’alumnat que requereix d’una dieta diferent, a
la llista de registre mensual, també està anotat, tot i així, en cas de dubte
es pot consultar llistat facilitat per l'Afa.
En l’armariet

del menjador hi hauran els possibles medicaments

autoritzats a donar en cas de reacció al·lèrgica.
En el cas d’una afectació, inclús per inspiració de l’aire quan es cuina
l’aliment que li provoca l’al·lèrgia, aquest/a dinarà aïllat, al passadís de
davant de les aules de I3, on estarà controlat/ada pel monitoratge de I3.
Aquest curs no tenim cap alumne que es vegi afectat.
En el cas d’un suposat cas de reacció al·lèrgica, posarem en pràctica el
Protocol d’actuació, segons la gravetat contactarem amb els Serveis
Mèdics d’urgència i també amb la família, i mentrestant posarem en
pràctica coneixements dels cursets de Primers Auxilis.
En el cas del nostre centre, cadascuna de les Coordinadores pot assumir
el control i podem intentar donar solució a qualsevol incidència sorgida.
Documentació aportada per la família en cas d’una al·lèrgia o intolerància
La família cal que justifiqui a l’AFA, amb un certificat mèdic de l’alumne/a i si cal
protocol d’actuació en cas de reacció alimentària. Cal signar l’autorització
d’administració de medicament.
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Formació del personal de Monitoratge i Servei
L’equip de monitoratge del servei de menjador rebran un curs formatiu referent a
la prevenció d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, en relació amb els diversos
trastorns alimentaris que hi puguin tenir els nens/es a càrrec seu i en el cas de
produir-se com reconèixer la seva simptomatologia.
Referent a la titulació de “Manipulador d’aliments”, l’equip de monitoratge del
servei de menjador que ja disposi la titulació realitzem càpsules de reciclatge
com a recordatori del seu contingut.
Actuació davant d’una al·lèrgia o intolerància
Sempre que un nen/a hagi d’anar a un centre hospitalari, caldrà que la persona
acompanyant porti en la mesura del possible el certificat mèdic i la medicació
específica que estigui al centre. El mitjà de transport utilitzat serà el transport
públic (preferentment el taxi) o amb vehicle oficial (policia, bombers,
ambulància,...).

Trucar a la
família i detallar la
situació,
paral·lelament
trucar al 112 per
consultar els passos
a seguir.

Administrar medicament
aportat per la família i
que figuri a la fitxa
mèdica del nen/a.

Si fos
aconsellable o
necessari, es
procedirà al trasllat
a un centre sanitari.

Seguiment i comunicació
Preses totes les mesures necessàries davant una al·lèrgia o intolerància
alimentària de major o menor gravetat de la mateixa:
✔ Informarem a l’Escola dels antecedents del fet oferint tota mena de detalls
explicatius i la nostra forma de procedir.
✔ Establir contacte telefònic o personal amb la família per detallar els fets i
tranquil·litzar-la. Oferint-li col·laboració total en allò que sigui necessari
per a la ràpida millora i benestar del nen/a.
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✔ Informarem al nostre coordinador/a del departament d’Escoles i Lleure
que determina les mesures correctores que siguin necessari aplicar a
nivell del monitoratge.

Principals símptomes al·lèrgia - intolerància alimentària.
Els símptomes d’una reacció al·lèrgica als aliments poden aparèixer en segons
o poques hores després de la ingestió, beguda, contacte o inhalació de
l’al·lergogen (a la majoria d’ocasions durant la primera hora)
● Cutanis:
o Inflamació de llavis, boca, llengua, cara, gola
o Picor
o Urticària, erupcions a la pell
o Dermatitis atòpica
● Gastrointestinals:
o Dolor
o Còlics
o Vòmits

○ Nàusees
○ Edema de cavitat oral
○ Diarrea

● Respiratoris:
o Crisi asmàtica ○ Tos irritativa
o Rinitis
○ Prurit
o Edema de cavitat nasal i gola
● Oculars:
o Prurit i edema
● Cardiovascular:
o Dolor toràcic
o Arrítmies, hipotensió
5.3 PROTOCOL D’ACCIDENT D’UN INFANT

La prevenció dels accidents té per objectiu eliminar tots aquells factors de risc i
de conducta que causen els accidents. Per mitjà de l’educació podem canviar els
hàbits i les actituds dels infants, s’ha de fer una valoració important, perquè
educar en la prevenció no vol dir restringir la llibertat individual ni la creativitat del
joc dels infants.
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Zones principals de risc a l’escola

EL MENJADOR: Ferides incisives, cops amb la safata, caigudes pel terra moll,
intolerància als aliments (gluten i lactosa), diarrees, vòmits...

EL PATI: Traumatismes per enfilar-se a les porteries, caigudes a les escales,
hemorràgies nasals per cops de pilotes, picades d’insectes, cops de calor a
l’estiu...
A L’AULA: L’ennuegament per un objecte petit, punxades d’un objecte per anar
descalç (xinxetes), enganxades de dits a les portes, caigudes dels llitets,
ensopega ments amb joguines escampades per terra, polls per canvi de pintes.

PRIMERS AUXILIS
S'entén per primers auxilis, les cures immediates, adequades i provisionals
prestades a les persones accidentades o amb malaltia abans de ser ateses en
un centre assistencial.
PROTEGIR No deixar mai l’Infant sol.
AVISAR Activar l’ajuda, deixar al grup amb un altre monitor o demanar
a un nen que vagi a buscar al director/a de menjador. A continuació,
informar a qui sigui oportú amb el procediment establert.
SOCÓRRER Atendre l’Infant o mantenir-lo tranquil fins que arribi la
persona indicada.

A continuació es detalla el protocol en cas d’accident d’un infant

-

En cas que un Infant es faci mal:
Netejarem la ferida amb aigua i sabó, posarem un apòsit si cal. Aplicarem
gel si és un copet més fort. Farem nota d’incidència i informarem a tutora.
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Disposem d’una farmaciola a l’entrada del menjador on tenim tiretes i
sèrum.
Al nostre menjador també disposem d’un congelador on tenim gels pels
cops.
Quan és un cop important o si passat un temps prudencial l’alumne es
continua queixant, trucarem a la família per tal que valorin la situació.
Sempre que fem una trucada per avisar d’un cop, recordarem que si són
membres de l’Afa, disposen d’ una assegurança mèdica que poden fer
servir i quins són els passos a seguir.
S’avisarà a tutora.
Si és un cop important, ferida greu o sospitem de fractura, trucarem al
112, família i algun membre de l’equip Directiu. Si cal acompanyar amb
els Serveis Mèdics ho farà una de les Coordinadores. Mentre no arriba
algun familiar mantindrem
comunicació
telefònica
informant
periòdicament de la situació.
Avisarem també a la nostra Coordinadora Pedagògica per tal que també
ho comuniqui a l’ Afa.
-

En cas que un Infant es trobi malament:
Trucarem a la família i facilitarem un espai relaxat per dinar (taula rodona
davant Afa). Posteriorment informarem al tutor/a.
Es seguirà el protocol dictaminat per l’escola i es mantindrà informat a la
tutora..
Al menjador de l’escola disposem d'una farmaciola, tot just a l’entrada on
sempre disposem de; gases, sureu, tiretes, pinces, tisores i guants. A la
zona d’esbarjo d’infantil, tenim preparat una bossa transportable amb el
mateix material.
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5.4 PROTOCOL D’EMERGÈNCIA
Durant l’espai de menjador, és imprescindible comptar amb un protocol
d’evacuació del centre durant l’espai migdia.
El director/a de menjador és el màxim responsable d’aquesta Organització, i com
a tal ha de formar i informar a cadascun dels membres de l’equip, d’igual forma
a totes les noves incorporacions, i assegurar-se que el monitor un cop format
signa la Fitxa i es compromet amb l’Organització en cas d’Emergència..
A l’annex d’aquest document es troba el protocol d’emergència.
*PENDENT ANNEXAR PROTOCOL DONAT QUE S'ESTÀ ACABANT
D’ACTUALITZAR

PLÀNOL DEL MENJADOR
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5.5 PROTOCOL DE PLUJA

Els xàfecs en determinades temporades suposen una alteració total del ritme
establert al funcionament diari del menjador i, pels alumnes, un cert clima de
nerviosisme. Per això és important elaborar un bon pla de pluja i que tots els
monitors siguin coneixedors d’aquest.
A continuació el detallem:
En cas de pluja lleu:
Comunitat de petits: després de dinar estaran a les seves aules, gaudint
d’alguna dinàmica organitzada per la seva Monitora; conta contes, acolorir, joc
lliure, racons, mirar peli de dibuixos…
Comunitat de Mitjans: Després de dinar, 1r anirà al gimnàs on facin circuits i jocs,
2n i 3r aniran a porxos a jugar o gaudir de l’activitat programada. Aquesta
organització pot ser flexible i rotatòria.
Comunitat de Grans: Un dels cursos, normalment 4t, s’ubicarà al gimnàs i la resta
de cursos als porxos de l’escola

En cas de pluja intensa:
Tots els cursos poden fer ús de les aules i gimnàs de l’escola.
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5.6 PROTOCOL EN CAS D’INCIDÈNCIA DE L’EQUIP DE MONITORS
L'equip de monitors/es rep la informació de les seves tasques i responsabilitats
a principi de curs mitjançant el DOM.
Si es produeix qualsevol mala praxi per part de l'equip educatiu, sigui monitor/a
o director/a, aquesta es registrarà mitjançant un full d'incidència.
En cas que estigui implicat un monitor/a del servei és responsabilitat del
director/a comunicar, el mateix dia del fet, aquesta incidència al treballador i a
Fundació Pere Tarrés.
Si està implicat el director/a del servei, serà el mateix coordinador de Fundació
Pere Tarrés el que executarà l'actuació.
A l’hora d’entregar el document, sempre hi ha d’haver un testimoni.

6. PROPOSTA EDUCATIVA
El Projecte Educatiu pel curs 2022-23 s’engloba en el marc de LLEURE PER
CRÉIXER, un projecte transversal de la Fundació Pere Tarrés en l’Espai Migdia
on desenvolupem diferents projectes. Aquests han estat esmentats en el projecte
educatiu i aquest apartat pretén desenvolupar cada projecte de manera adaptada
a les necessitats particularitats de l’espai de menjador de l’Escola Poveda.

6.1 PROJECTE DIES TEMÀTICS: DIA A DIA A L’ESPAI MIGDIA
DIES ESCOLLITS A TREBALLATS PER TRIMESTRES:
. Dies escollits per l’equip educatiu i Directores:
. OCTUBRE:
- Dia 27 i 28: Castanyada i Halloween

. DESEMBRE
-Dia 10: Dia Internacional dels Drets Humans
-Calendari Advent (Nadal)
. GENER:
-Dia 21: Dia Europeu de la Mediació
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-Dia 26: Dia Mundial de l’Educació ambiental

. FEBRER:
-Dia 11: Dia Internacional de la dona i la nena en la ciència
-Dia 17: Carnaval!
. MARÇ:
-Dia 1: Dia per la zero discriminació
-Dia 20: Dia Mundial de la felicitat
. ABRIL:
-Dia 7: Dia Mundial de la salut
-Dia 29: Dia Internacional de la dansa
-Sant Jordi i La Vella Quaresma
. MAIG:
-Dia 2: Dia Mundial contra l'assetjament escolar
-Dia 28: Dia Mundial de la nutrició i dia Internacional del joc
. JUNY:
-Dia 5: Dia Mundial del medi ambient

. Dies escollits des de la Fundació:
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-

PROPOSTES D’ACTIVITATS:

L’equip educatiu de migdia oferim una sèrie d’activitats i propostes per tal de
dinamitzar tant les estones de lleure com l’estona al menjador de l’escola. La majoria
de propostes són de participació voluntària per part de l’alumnat, amb la
responsabilitat i objectiu per part del Monitoratge de motivar i engrescar per tal que
hi participin.
Intentem que aquestes activitats es realitzen a l’aire lliure, en diferents zones de
l’exterior de l’escola.
. COMUNITAT DE PETITS: Cançons tradicionals, cançons en anglès, circuits
esportius, expressió corporal, acolorir, iniciació a l’esport, dansa, jocs de taula...
. COMUNITAT MITJANS i GRANS: Expressió corporal, jocs de taula, jocs esportius,
zumba...

6.2 PROJECTE

. EDUCACIÓ INFANTIL:

PLANNING I4 i I5
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. EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

ESPAI MENJADOR:

. SI PENSEM, NO LLENCEM
PROJECTE

SI PENSEM NO LLENCEM

OBJECTIUS

Conscienciar a l’alumnat sobre el
malbaratament alimentari

CURS A QUI VA DIRIGIT

des de I4 fins a 6è

CALENDARI

1 cop al mes

METODOLOGIA

Alumnes encarregats de cada curs
pesen a una bàscula el malbaratament
alimentari del servei. Per altra banda,
farem un pes aproximat d’aliments
servits. Enregistrarem dades en una
graella per fer comparacions les
comparacions mensuals.

AVALUACIÓ

Pesatge del malbaratament i
comparació amb dades d’altres mesos
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. ANIVERSARIS AL MENJADOR

PROJECTE

ANIVERSARIS AL MENJADOR

OBJECTIUS

Que tots els infants puguin gaudir de la
celebració del seu Aniversari i el puguin
compartir amb els seus companys. Fet,
que els hi fa guanyar autoestima i sentirse estimats.

CURS A QUI VA DIRIGIT

Ed. Infantil i Primària

CALENDARI

1 cop al mes, normalment l’últim dv de
cada mes.

METODOLOGIA

Tenim un pastís de cartró, que els
infants van fer en un taller. I en cada
torn de menjador fem sortir els nens que
han fet anys aquell mes. Es posen al
voltant del pastís i els altres nens i
nenes els hi canten Aniversari feliç. Les
coordinadores, se’n carreguen de fer
una foto de grup, que passen per mail a
l’Afa i la coordinadora pedagògica de
FPT per tal que es pugui penjar a les
diferents xarxes.
En acabar de dinar els infants, que ho
desitgen, poden menjar un tros de coca
d’aniversari, que agrada molt.

AVALUACIÓ

En acabar l’activitat fem avaluació
interna de la jornada i amb les reunions
d'equip..

. JORNADES GASTRONÒMIQUES

PROJECTE

JORNADES GASTRONÒMIQUES

OBJECTIUS

Donar a conèixer la gastronomia, i les
tradicions del país treballat.

CURS A QUI VA DIRIGIT

Ed. Infantil i primària

CALENDARI

trimestral
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METODOLOGIA

tradicions i preparem murals.
I el dv mengem el dinar típic del país i
també Monis i alumnes podem venir
caracteritzats amb algun detall del
vestuari de la regió. Des de FPT i
ARCASA ens presenten la jornada
triada.
Treballem la jornada amb els infants
durant tota la setmana. Fem una taula
d’exposició on els nens poden portar
material i objectes representatius del
país.
Per comunitats cerquem
informació
del
país,
costums,
gastronomia, festes i

AVALUACIÓ

En acabar l’activitat fem avaluació
interna de la jornada i amb les reunions
d'equip..

. MÚSICA AL MENJADOR

PROJECTE

MÚSICA AL MENJADOR

OBJECTIUS

Que els infants gaudeixin d’una diada
de música, i a la vegada puguin
aprendre a diferenciar els diferents
estils i ritmes que proporciona la cultura
musical. Tal com el jazz, pop, country….

CURS A QUI VA DIRIGIT

des de I4 fins a 6è

CALENDARI

1 cop al mes

AVALUACIÓ

En acabar l’activitat demanem els
infants la seva opinió i fem avaluació
interna de la jornada amb tot l’equip.

. MENJADOR SILENCIÓS

PROJECTE

MENJADOR SILENCIÓS

OBJECTIUS

Fer que els infants prenguin consciencia
de la contaminació acústica. Per
intentar tenir un espai de menjador més
agradable i amb menys soroll.

CURS A QUI VA DIRIGIT

des de I4 fins a 6è
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CALENDARI

1 cop al mes

METODOLOGIA

Abans de començar la jornada cada
Moni parla amb el seu grup per recordar
que cal entrar al menjador en silenci.
Al primer torn cantem la cançó de
“nyam, nyam bon profit” amb
llenguatge de signes.
Al igual que tenim uns moviment de
mímica per demanar l’aigua, de repetir
àpat…
Tenim un semàfor que mesura els
decibels i va canviant de color, i en
vermell xiula. Així mentre dinen es
donen conte si estan pujant la veu
massa.

AVALUACIÓ

En acabar de dinar, dediquem una
estona al pati a fer-ne reflexió de com
ha anat. Cada grup pinta un semàfor
segons creuen com ho ha fet, i escriuen
al mateix full, como ho podrien millorar.
Amb aquests semàfors fem un mural
que pengem a les parets del menjador i
anem canviant mensualment.

ESPAI LLEURE:
. DIA SENSE PILOTA

PROJECTE

DIA SENSE PILOTA

OBJECTIUS

Que els infants prenguin consciència de
que al pati de l’escola en poden jugar a
més coses que a futbol.
Potenciar el joc de cohesió grupal i ferlos més participatius en altres jocs i
activitats.

CURS A QUI VA DIRIGIT

Primària

CALENDARI

tots els dimecres

METODOLOGIA

Ja fa anys que es va implantar i funciona
molt bé. Els Monis preparen dinàmiques
per jugar en grup. Es posa música al
pati, algun circuit esportiu que els
agrada
molt.
Jocs
cooperatius,
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ambientació com expressió corporal o
relaxació.

AVALUACIÓ

En acabar l’activitat fem avaluació
interna de la jornada i amb les reunions
d'equip..

. DIES INTERNACIONALS I TEMÀTICS

PROJECTE

DIES INTERNACIONALS I TEMÀTICS

OBJECTIUS

Els infants tinguin coneixement dels
diferents dies Internacionals. Per que
son importants i la rellevància que
tenen a nivell social i cultural.

CURS A QUI VA DIRIGIT

des de I4 fins a 6è

CALENDARI

Mensual depèn dels dies triats

METODOLOGIA

Des de la FPT, ens passen un dies i
amb l’equip triem els que treballarem i
també afegim d’altres, que considerem
important o de més interès pels infants.
Per comunitats els Monis fan una petita
explicació del dia i segons les edats dels
infants es preparen diferent dinàmiques,
jocs, murals, activitats relacionades
amb la jornada i temàtica.

AVALUACIÓ

En acabar la jornada, amb els infants i
a les reunions d’equip.

. RESPONSABLES DE FILES

PROJECTE

RESPONSABLES DE FILES

OBJECTIUS

Que tots els infants del grup tinguin la
responsabilitat de ajudar a fer bé les
files de pujar i baixar a les aules o
menjador. i que prenguin consciencia de
la importància de tenir un ordre a les
files, de no córrer ni saltar escales, per
que ningú prengui mal i evitar massa
soroll.

CURS A QUI VA DIRIGIT

Primària
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-

CALENDARI

Diari

AVALUACIÓ

Diària entre infants i monitor fan
seguiment de com ha anat, si cal
millorar o felicitar-los per què ho estan
fent molt bé.

MEDIADORS DE PATI
PROJECTE

MEDIADORS DE PATI

OBJECTIUS

Conscienciar als alumnes sobre la
importància de la resolució dels
conflictes i fer-los participatius

CURS A QUI VA DIRIGIT

Comunitat de Grans

CALENDARI

Es va implantar el curs passat i ho fem
diàriament.

METODOLOGIA

Es faran torns setmanals de parelles
d’infants mediador/es.
Important destacar que no tot conflicte
pot ser subjecte de mediació i la
proposta només es considera en
conflictes de ràpida resolució.
Porten un penjoll identificatiu i amb la
supervisió del Moni referent que ajuda
a les parts a resoldre el conflicte tenint
en compte els interessos i necessitats
i les normes bàsiques de convivència.
La figura mediadora és clau, ja que
ajuda a establir la comunicació, a
comprendre i a treballar entre tots/es
per arribar a un acord mínimament
satisfactori per a totes les parts
implicades.
Per aquesta raó es proposa dues
figures mediadores. Un adult i nens i
nenes de 4t, 5è o 6è

AVALUACIÓ

Setmanal amb assemblees del tot el
grup.
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. - SUMEM TALENTS
PROJECTE
OBJECTIUS

SUMEM TALENTS
Adaptem aquest Projecte Talent Show
per donar sortida a les inquietuds
artístiques dels infants i poder
expressar sentiments i creativitat, tant
important per sentir-se bé i mostrar les
seves capacitats personals.

CURS A QUI VA DIRIGIT

Primària

CALENDARI

1 COP AL MES

METODOLOGIA

Tenim uns fulls d’inscripció perquè els
infants per grups ens facin arribar la
seva proposta.. Tenen temps per poder
assajar i els hi donem els recursos que
els hi calgui per fer l’activitat.
El dia programat, cada grup presenta la
seva proposta artística davant els altres
companys.

AVALUACIÓ

En acabar l’activitat fem avaluació
interna de la jornada amb tot l’equip.

-

ASSEMBLEES GRUPALS

PROJECTE
OBJECTIUS

ASSEMBLEES GRUPALS
Aprendre a resoldre conjuntament
incidències
posada en comú dels conflictes interns
del grup

CURS A QUI VA DIRIGIT

Primària

CALENDARI

Tot el curs

METODOLOGIA

Dinamitzar el grup quasi al finalitzar la
jornada per tal que puguin expressar
els conflictes, trobar solucions i buscar
la millor opció de resolució.

AVALUACIÓ

El mateix monitor avalua la resolució i
els conflictes sorgits
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. ESPAI DE LA CALMA

ESPAI DE LA CALMA

PROJECTE
OBJECTIUS

Aprendre a escollir a quina de les
activitats plantejades participar-hi
Gestionar les emocions a través
d’alguna de les activitats ofertades
Promoure una alternativa d’activitat
més relaxada.

CURS A QUI VA DIRIGIT

Primària

CALENDARI

Tot el curs

METODOLOGIA

Dinamitzar el grup a que pugui gaudir
els dilluns d’un espai i activitat on poder
canalitzar emocions i on poder gaudir
d’un espai més relaxat (taules pícnic de
l’escola)

AVALUACIÓ

L’equip educatiu farem valoració
conjuntament.

6.3 OBJECTIUS GENERALS
Per tal de dur a terme el nostre projecte i vetllar per una educació saludable i
de qualitat centrada en l’espai de l’àpat i del lleure, ens hem plantejat uns
objectius generals per tots els infants assistents a l’espai migdia:

OBJECTIUS
Respectar les normes col·lectives a l’espai del migdia
Generar un clima familiar i de convivència
Fomentar l’autonomia dels infants
Incentivar hàbits saludables
Promoure un espai de lleure de qualitat
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6.4 L’ÀPAT
Els infants han de dedicar l’espai de menjador a realitzar l’acte fisiològic d’alimentar-se,
però l’àpat va més enllà d’això, és un espai educatiu. Tractant-se d’un fet cultural hem
de tenir en compte els hàbits i normes socials que porta implícit (seure correctament,
utilitzar bé els coberts, respectar el to de veu, etc.), així com el foment d’una alimentació
saludable. Treballar aquests aspectes en la infància fomenta un aprenentatge implícit
pel futur.

Serà important que tot l’equip educatiu treballi amb una mateixa línia educativa i
els diferents cursos tinguin una continuïtat.
6.4.1 Objectius específics en l’espai del menjador
COMUNITATS PETITS
Objectius

Com assolir-ho ?

Fomentar l’autonomia a l’hora

Motivar-los per tal que s’acostumin a dinar sols i respectant els

de dinar

seus ritmes

Assolir hàbits d’higiene

Seguir la rutina diària d’higiene de mans, ús de tovalló…

Que els infants entenguin la

Campanyes i activitats sobre l’alimentació saludable i els seus

importància d’una alimentació

beneficis

saludable i acabin tastant els
àpats
Que trobin al menjador un

Oferir un espai tranquil, relaxat i de confiança amb el seu

espai segur i confortable

monitor/a responsable

COMUNITAT MITJANS
Objectius

Com assolir-ho ?

Fomentar l’alimentació

Campanyes i activitats sobre l’alimentació saludable i els seus

saludable

beneficis

Fomentar l’adquisició de

Conscienciar als infants de les normes de bon respecte; amb

bones maneres a taula

recursos com xerrades, murals, contes…

Consolidar hàbits d’higiene i

Continuar i consolidar les rutines d’higiene ja adquirides als

cura personal abans i

cursos anteriors. Es farà ús de cartells informatius.

després de dinar
Utilitzar un to de veu adequat
i respectuós al menjador

Motivar i sensibilitzar amb el projecte menjador silenciós.
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COMUNITAT GRANS
Objectius

Com assolir-ho ?

Utilitzar un to de veu adequat

campanya de sensibilització acústica, activitats i tallers.

al menjador
Entrar i sortir al menjador de

Xerrades i cartells informatius per tal de sensibilitzar d’una

manera adequada

entrada i sortida en ordre del menjador i altres espais.

Fomentar respecte entre

Conscienciar als infants de les normes de bon respecte; amb

companys, monitors i

recursos com xerrades, murals i motivar-los per fer servir

personal de cuina

expressions senzilles com gràcies, bon profit, ho sento, si us
plau…

Promoure una alimentació

Campanyes i activitats sobre l’alimentació saludable i els seus

saludable

beneficis.

6.5 EL LLEURE
L’educació en el lleure és tota intervenció educativa en situació de temps lliure i
fora dels àmbits de l’ensenyament reglat. El seu mètode educatiu es basa en la
transmissió de valors per part dels educadors, tot contribuint a l’educació integral
dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies
del temps d’esbarjo. La importància de l’educació en el lleure radica en la recerca
d’aquesta educació integral de la persona.
6.5.1 Objectius específics en l’espai de pati
COMUNITAT PETITS
Objectius

Com assolir-ho ?

Afavorir la participació dels

Fer propostes per part de l’equip educatiu d’activitats i jocs variats

infants en el joc divers

i participatius

Fomentar

Creat dinàmiques, activitats i projectes amb continguts envers el

una

relació

respectuosa entre els infants

respecte i normes de socialització

Fomentar la creativitat durant

Crear espais i estones de joc lliure i no dirigits

l’espai de lleure
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COMUNITAT MITJANS
Objectius

Com assolir-ho ?

Treballar el respecte envers

Creat dinàmiques, activitats i projectes amb continguts envers el

companys, monitors i entorn

respecte i normes de socialització

Afavorir la participació dels

Fer propostes per part de l’equip educatiu i també per part dels

infants en el joc divers

infants d’activitats i jocs variats i participatius

Entrar i sortir de forma

Xerrades de sensibilització per part del monitor/a referent i amb

ordenada i tranquil·la

la figura dels responsables de files.

COMUNITAT GRANS
Objectius

Com assolir-ho ?

Treballar el respecte envers

Crear dinàmiques, activitats i projectes implicant als infants de la

companys, monitors i entorn

Comunitat amb continguts envers el respecte i normes de
socialització

Entrar i sortir de forma

Xerrades de sensibilització per part del monitor/a referent i amb

ordenada i tranquil·la

la figura dels responsables de files.

Incentivar la resolució del

Sensibilització i implicació dels alumnes i equip de migdia

conflicte a través de la
mediació entre els propis
infant
Promoure l’activitat física

Fer propostes per part de l’equip educatiu de caire esportiu;
jocs, circuits, gimcanes, partits…

6.6 DINAMITZACIÓ I ACTIVITATS
Per aquest nou curs escolar l’equip de coordinació de la FPT ha posat a l’abast
dels equips de monitors/es, un ventall de recursos pedagògics per realitzar a
l’estona d’esbarjo.

Totes aquestes dinàmiques, activitats, jocs o tallers han estat prèviament
adaptades a l’espai de pati.
Les activitats que es plantegen sempre estan emmarcades en aspectes tant
educatius com lúdics, així com adaptades a les edats dels infants per tal de
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treballar coneixements, hàbits i valors des d’un concepte de lleure creatiu,
educatiu i engrescador sempre tenint en compte el benestar dels infants.
A continuació es presenta les tipologies d’activitat que es duran a terme durant
el curs escolar i un calendari setmanal tipus d’aquestes.
A. Tipologies d’activitat
Tenim un calendari d’activitats de dues tipologies diferents

1. Les setmanals generals segons comunitats :
Jocs tradicionals i cooperatius
Tallers d’esport
Danses i ball
Tallers d’ambientació (relaxació, expressió corporal...)
Conta contes
Projectes setmanals
2. Puntuals i específiques :
Dies temàtics
Dies Internacionals
Jornades gastronòmiques
Activitats esportives
Expressió artística i corporal
Projectes mensuals

B. Planificació setmanal tipus de les activitats
Aquesta programació es realitza de manera general, setmanalment i rotativa,
on cada monitor es fa càrrec d’organitzar i realitzar l’activitat amb el seu grup.
Amb la rotació dels diferents espais durant el lleure, es podrà triar l’activitat
corresponent i portar-la a terme.
La Comunitat de Mitjans participaran de les activitats després de dinar i la
Comunitat de Grans abans de dinar.
Al nostre Planning hi consten:
- Activitats esportives, a part de futbol i bàsquet, treballem altres esports de
manera més puntual, circuits esportius, voleï, zumba, ball...
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- Tallers d’ambientació, teatre, relaxació, mímica, expressió corporal...
- Jocs Cooperatius i Tradicionals, el pica-paret, saltar a la corda, mataconills,
el director d’orquestra…
Cal tenir en compte que la proposta pedagògica de la Fundació Pere Tarrés
aposta per la llibertat dels infants alhora de l’esbarjo. Les activitats aquí
especificades seran lliures pels infants i aquests tindran la potestat per participarhi o fer joc lliure. L’equip educatiu motivarà als infants a participar-hi.

PROGRAMACIÓ AL CALENDARI
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7. ANNEXES
7.1 Proposta exemple objectius per poder plantejar els específics
INFANTIL
Respectar les normes col·lectives a l’espai del migdia
▪

Utilitzar un to de veu adequat a l’hora de dinar

▪

Respectar els espais i materials de l’escola

▪

Entrar i sortir de forma ordenada i tranquil·la

Generar un clima familiar i de convivència
▪

Fomentar el respecte entre companys, personal de l’escola i monitoratge.

▪

Potenciar el vincle entre els infants a l’espai del migdia

▪

Fomentar una relació respectuosa entre els infants

▪

Acompanyar els infants en la coneixença de les seves emocions

Fomentar l’autonomia dels infants
▪

Iniciar als infants en l’autoconeixement de la sensació de gana i plenitud

▪

Iniciar l’ús del ganivet durant el tercer trimestre a P4

▪

Utilitzar correctament el tovalló

▪

Utilitzar de forma adequada els estris durant l’àpat

Incentivar hàbits saludables
▪

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar

▪

Procurar que els infants tastin la gran varietat d’aliments afavorint una
alimentació equilibrada

▪

Promoure l’activitat física

▪

Mantenir una postura adequada a l’espai de l’àpat

Promoure un espai de lleure de qualitat
▪

Fomentar la creativitat durant l’espai de lleure

▪

Afavorir la participació dels infants en el joc divers

▪

Proporcionar diversificació de joc al pati
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CICLE INICIAL
Respectar les normes col·lectives a l’espai del migdia
▪

Utilitzar un to de veu adequat a l’hora de dinar

▪

Respectar els espais i materials de l’escola

▪

Entrar i sortir de forma ordenada i tranquil·la

Generar un clima familiar i de convivència
▪

Fomentar el respecte entre companys, personal de l’escola i monitoratge.

▪

Potenciar el vincle entre els infants a l’espai del migdia

▪

Fomentar una relació respectuosa entre els infants

▪

Acompanyar els infants en la identificació de les seves emocions

▪

Incentivar la resolució del conflicte a través de la mediació amb la participació
de l’adult

Fomentar l’autonomia dels infants
▪

Fomentar l’autoconeixement de la sensació de gana i plenitud

▪

Acompanyar els infants per autogestionar-se a l’hora de servir-se els aliments

▪

Utilitzar correctament el tovalló

▪

Utilitzar de forma adequada els estris durant l’àpat

Incentivar hàbits saludables
▪

Adquirir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar

▪

Procurar que els infants mengin la gran varietat d’aliments afavorint una
alimentació equilibrada

▪

Promoure l’activitat física

▪

Mantenir una postura adequada a l’espai de l’àpat

Promoure un espai de lleure de qualitat
▪

Fomentar la creativitat durant l’espai de lleure

▪

Afavorir la participació dels infants en el joc divers

▪

Proporcionar diversificació de joc al pati
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CICLE MITJÀ
Respectar les normes col·lectives a l’espai del migdia
▪

Utilitzar un to de veu adequat a l’hora de dinar

▪

Respectar els espais i materials de l’escola

▪

Entrar i sortir de forma ordenada i tranquil·la

Generar un clima familiar i de convivència
▪

Fomentar el respecte entre companys, personal de l’escola i monitoratge.

▪

Potenciar el vincle entre els infants a l’espai del migdia

▪

Fomentar una relació respectuosa entre els infants

▪

Acompanyar els infants en detectar i canalitzar les seves emocions

▪

Incentivar la resolució del conflicte a través de la mediació amb
l’acompanyament de l’adult

Fomentar l’autonomia dels infants
▪

Acompanyar els infants per autogestionar-se a l’hora de servir-se els aliments
prenent consciència de la gana que tenen i la quantitat que es serveixen al plat

▪

Incentivar la responsabilitat de netejar l’espai de l’àpat

▪

Utilitzar de forma adequada els estris durant l’àpat

Incentivar hàbits saludables
▪

Mantenir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar

▪

Assegurar que els infants mengin la gran varietat d’aliments afavorint una
alimentació equilibrada des de el respecte i la no obligació

▪

Promoure l’activitat física

▪

Mantenir una postura adequada a l’espai de l’àpat

Promoure un espai de lleure de qualitat
▪

Fomentar la creativitat durant l’espai de lleure

▪

Afavorir la participació dels infants en el joc divers

▪

Incentivar l’autogestió del temps lliure

▪

Fomentar la diversificació del joc al pati mitjançant les propostes dels infants.

CICLE SUPERIOR
Respectar les normes col·lectives a l’espai del migdia
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▪

Utilitzar un to de veu adequat a l’hora de dinar

▪

Respectar els espais i materials de l’escola

▪

Entrar i sortir de forma ordenada i tranquil·la

Generar un clima familiar i de convivència
▪

Fomentar el respecte entre companys, personal de l’escola i monitoratge.

▪

Potenciar el vincle entre els infants a l’espai del migdia

▪

Fomentar una relació respectuosa entre els infants

▪

Acompanyar els infants en detectar i canalitzar les seves emocions

▪

Incentivar la resolució del conflicte a través de la mediació entre els propis
infants

Fomentar l’autonomia dels infants
▪

Acompanyar els infants per autogestionar-se a l’hora de servir-se els aliments
prenent consciència de la gana que tenen i la quantitat que es serveixen al plat

▪

Incentivar la responsabilitat de netejar l’espai de l’àpat

▪

Utilitzar de forma adequada els estris durant l’àpat

Incentivar hàbits saludables
▪

Mantenir l’hàbit higiènic de rentar-se les mans abans i després de dinar

▪

Assegurar que els infants mengin la gran varietat d’aliments afavorint una
alimentació equilibrada des de el respecte i la no obligació

▪

Promoure l’activitat física

▪

Mantenir una postura adequada a l’espai de l’àpat

Promoure un espai de lleure de qualitat
▪

Fomentar la creativitat durant l’espai de lleure

▪

Afavorir la participació dels infants en el joc divers

▪

Desenvolupar la diversificació de joc a través de l’autogestió mitjançant les
propostes dels infants.

