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✓ Dins de l’escola i fora de l’horari lectiu s’ofereix a les famílies el servei 
de menjador. 

✓ La seva finalitat no és només donar un servei per cobrir les necessitats 
del pares a l’hora de dinar, sinó també aconseguir que el temps del 
migdia sigui un temps educatiu i com no, d’esbarjo. 

✓ També som conscients que la bona alimentació dels nens i nenes és 
molt important per aconseguir el bon desenvolupament tant físic com 
psíquic dels petits i és per això que les dietes s’elaboren seguint les 
pautes que ens marca la nostra dietista  i el Departament de Salut de la 
Generalitat. 

EL MENJADOR



✓ L’espai  disposa de totes les infraestructures necessàries per  servir els 
menús en  les millors condicions (contenidors de retenció en calent, 
manipulació amb guants de vinil, etc) i segueix uns estrictes controls  
microbiològics  segons el sistema de control de l’APPCC (anàlisi  de perills i 
punts de control crític). 

EL MENJADOR (II)



OBJECTIUS

✓Aconseguir que els nens i nenes es familiaritzin amb la diversitat dels 
aliments. 

✓Que siguin autònoms a l’hora dels àpats. 

✓Que mengin de tot. 

✓Demanar les coses de forma correcta i sense cridar. 

✓Rentar-se les mans abans d’asseure’s a taula. 

✓Menjar tot el que hi ha al plat i no llençar menjar a terra. 

✓Potenciar la higiene bucal a partir de 1r d’EP. 

✓Col·laborar amb els monitors en les tasques pròpies del menjador, quan 
calgui. 



✓Saber jugar i entretenir-se. 

✓Acceptar les normes dels jocs col·lectius. 

✓Ser solidari i just en els jocs. 

✓Assumir les insatisfaccions que reporten les activitats compartides amb 
altres companys/es. 

✓Acceptar els companys de grup tal com són amb les seves virtuts i defectes. 

✓Saber resoldre els conflictes a través de diàleg. 

✓Saber omplir el temps lliure de manera creativa. 

✓Respectar  els objectes d’ús col·lectiu, així com les instal·lacions. 

OBJECTIUS (II)



    Jocs d’interior: Aquests tipus de jocs són adients en dies de pluja o bé en 
espais tancats quan volem obtenir un ambient més relaxat: jocs de taula, 
endevinalles i enigmes . 
    Fitxes: exercicis breus i senzills relacionats amb l’alimentació i els hàbits. 
(mots encreuats, sopes de lletres, etc.) 
     Festes tradicionals: 

Castanyada: murals de la Tardor, conèixer la castanyera i les castanyes, 
fer motius amb castanyes. 
Nadal: decorar amb motius nadalencs el menjador, fer felicitacions, 
aprendre a cantar nadales i explicar contes i històries de Nadal. 
Carnestoltes: taller de màscares i antifaços. 
Sant Jordi: conèixer la llegenda i altres contes de dracs i cavallers, fer 
roses de paper. 
Sant Anastasi: fer un mural amb el dimoni de l’escola 

LLEURE I ACTIVITATS



REUNIÓ INFORMATIVA: A l’inici del curs i d’acord amb la Direcció de l’escola 
es convoca una reunió informativa per als pares/mares dels alumnes 
usuaris del servei de menjador , per tal d’informar-los  del seu 
funcionament, presentar l’equip de monitors/es i la programació de les 
activitats dissenyades. 

INFORME DIARI: Només pels alumnes d’ EI-3 anys i durant el mes de 
setembre, l’equip de monitores fa un seguiment diari de l‘infant.  

INFORME QUINZENAL:  Només pels alumnes d’ EI-3 anys i durant els 
mesos d’octubre, novembre i desembre. 

INFORME TRIMESTRAL: A final de desembre, març i  juny, es lliura a les 
famílies un informe sobre els objectius assolits per l’ infant durant el temps 
de migdia, detallant els hàbits alimentaris i el seu comportament  durant el 
temps d’esbarjo. 

AVALUACIÓ I COMUNICACIÓ



MENJADOR EN IMATGES



MENJADOR EN IMATGES (II)


