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El servei d'Espai Migdia té una funció d’alimentació i nutrició, però també té una funció de caràcter
educatiu, considerant la taula i el temps d’oci moments de convivència. Per altra banda, és un
servei voluntari i la participació ha d’exigir el compliment de les normes de convivència.

Objectius generals

1. Donar el servei de menjador a les famílies que ho sol.licitin
2. Desenvolupar hàbits i actituds saludables en relació a l’alimentació
3. Garantir una dieta sana i saludable
4. Promoure l’adaptació a una diversitat de menús
5. Desenvolupar l’ús adequat d’instruments i normes relacionades amb el menjar
6. Afavorir la integració dels alumnes, desenvolupant habilitats socials relacionades amb

l’oci, el temps de lleure i la convivència

Objectius específics

MENJADOR

1. Aprendre a utilitzar correctament els coberts a taula
2. Fomentar l’autonomia a l'hora de dinar
3. Motivar als alumnes a tastar i menjar tota classe d’aliments
4. Afavorir una alimentació equilibrada

ESPAI DE LLEURE

1. Fomentar habilitats socials adequades durant les activitats del pati
2. Cuidar el material
3. Evitar conflictes i treballar-los de manera reparadora
4. Integrar als jocs a la convivència a tots els alumnes

ENTORN FAMILIAR

1. Conscienciar a les famílies dels beneficis de les conductes adequades adquirides al
menjador

Gestió

- El servei de menjador és gestionat per l’escola, amb cuina pròpia.
- Els menús estan revisats per Laura Bolet (Diplomada en nutrició humana i dietètica)
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Organització i funcionament

- L’Espai Migdia funciona durant tot el curs escolar (de setembre a juny de 13:00 a 15:00)

TORNS DE MENJADOR

Infantil: els alumnes entraran a dinar a les 12:50h, excepte I3 que dinaran a les aules (en
acabar es desenvoluparà el moment de descans a les mateixes aules)
Primer torn primària: els alumnes de 1r a 4rt de primària entraran a dinar a les 13:00h
Segon torn primària i ESO: els alumnes de 5è ,6è i ESO entraran a dinar a les 13:30h

ESPAI DE LLEURE

- Tots els grups disposen d’activitats esportives i jocs a l’aire lliure
- Els monitors preparen una programació d’activitats elaborada mensualment
- Les activitats estan basades en dinàmiques d’exterior i interior
- En totes les activitats els alumnes estan acompanyats pels monitors referents de cada curs

ESPAI MENJADOR

- Durant el moment de l’àpat se’ls servirà als alumnes el menú corresponent
- Els monitros/es vetllaran perquè els alumnes aprenguin a:

- Utilitzar correctament els coberts
- Tastar i menjar tota classe d’aliments
- Afavorir l’autonomia a l’hora de menjar

Famílies

- Mensualment estarán informades del menú a travès de la plataforma clickedu
- Seran informats sobre el comportament dels seus fills/filles quan aquest no sigui el

correcte
- Es comunicarà per escrit si els seus fills tenen al.lèrgia a algun aliment mitjançant la

corresponent prescripció mèdica.
- Caldrà presentar la prescripció mèdica juntament amb l’autorització firmada per la família

quan els alumnes hagin de prendre algun medicament

Gestió de conductes disruptives

- Es consideren conductes disruptives:
- Totes aquelles conductes i actituds reiterades
- Agressions verbals o físiques
- Fer malbé qualsevol material
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- L'ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics

- Sancions:
- Es comunicarà per mail a les famílies
- Si el comportament es reiterat l’alumne tindrà una conducta contraria a les normes i

no podrà participar en les activitats amb els seus companys durant els 3 dies
següents

- La reiteració d’aquests comportaments seran valorats i sancionats conjuntament
amb la direcció de l’escola i els responsable del menjador

Equip de monitors/es

Espai lleure: 1 Coordinadora
5 Monitors/es de lleure

Espai menjador: 1 Coordinadora Menjador
4 Monitores menjador (coordinació FUNDESPLAI Fundació catalana de l’esplai)

Comunicacions

Referents:  Silvia Huguet ( coordinadora espai migdia)
Assen Cámara ( coordinadora espai menjador)

Correu electrònic: espaimigdia@vedrunavilafranca.cat


