ESPAI MIGDIA
CURS 2021/22

PROJECTE
ESPAI MIGDIA
CURS 2021/2022

Sílvia Huguet

ESPAI MIGDIA
CURS 2021/22

MESURES EXCEPCIONALS ESPAI MIGDIA (COVID-19)
Aquest curs , segueix sent diferent a causa de la situació sanitària actual. Moltes
de les activitats que es portaven a terme durant els darrers cursos, s’hauran d’adaptar.
L’espai de migdia es dividirà en estones de lleure i el temps pròpiament dit de
menjador. Durant les estones de lleure els alumnes es dividiran en grups de convivència, .
Els alumnes baixaran de les classes amb les mans netes i després de dinar també hauran
de rentar-se-les amb aigua i sabó, no obstant, a l´entrada del menjador hi haurà un
dispensador amb gel que abans d'entrar hauran d´utilitzar.
Quan no es pugui mantenir la distància durant l'estona d'esbarjo, els alumnes
hauran de portar obligatòriament la mascareta. Els alumnes de secundària sempre
portaran la mascareta. Quan entrin al menjador i siguin a la taula, serà quan se la podran
treure.

ESPAIS PATI i HORA DE MENJADOR
Al pati estaran dividits per grups de convivència. En cas que hi hagi jocs o activitats
on es barregin caldrà mascareta .
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- Els alumnes d’infantil, estaran al seu espai del pati i al pati de P3 de dalt .
- Els alumnes de 1r fins a 4t de primària baixaran de l’aula amb els mestres i es
col.locaran el seu espai del pati fins que entrin a dinar.
- Els alumnes de 5è i 6è aniran directament a l’espai del terrat, fins l’hora d’entrar a
dinar.( es repartiran entre els 2 espais).
- Els alumnes de l’ESO aniran directament a l’espai del terrat, fins l’hora d’entrar a dinar.(
es repartiran entre els 2 espais).

TORNS DE MENJADOR
Els grups de convivència estable dinaran en una mateixa taula. En cas d’haver de barrejar
algun grup de convivència, deixarem una cadira buida entre els infants.
Els alumnes de P3 dinaran a la classe, un cop hagin dinat el monitoratge s'encarregarà de
la neteja de les aules. I faran migdiada.
1er torn menjador.
P4 i P5 entraran a dinar entre les 12:30 i les 12:40h, un cop acabin aniran al seu espai
corresponent del pati i els monitors s’encarregaran de la neteja de les taules.
2on torn menjador
1r, 2n, 3r i 4t de primària, entraran a dinar a partir de les 13:15h i a l’acabar cada grup
netejarà la seva taula i espai utilitzat.
3er torn de menjador
Els alumnes de 5è, 6è i ESO entraran a dinar a partir de les 14:10h, al acabar cada grup
netejarà la seva taula i espai utilitzat.
En acabar tots de dinar aniran al seu espai corresponent de lleure, fins l’hora de
començar les classes. Abans de pujar a les aules es farà un rentat de mans.

OBJECTIUS
Els objectius generals del menjador incidiran en diferents aspectes:
-

Protocols sanitaris COVID-19
Alimentació i nutrició
Hàbits d´higiene
Temps de lleure
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- Respectar tota la normativa sanitària COVID.19.
- Consolidar l’autonomia durant l’àpat i el temps de joc.
- Absorbir els valors que es treballen a l’escola segons el Projecte Educatiu Vedruna.
- Entrenar les competències emocionals.
- Respectar el material i les zones de joc.
- Parlar amb respecte, tant entre iguals, com amb adults.

EQUIP MONITORES/S
1. ESPAIS PATI
-

1 Coordinadora menjador
3 Monitores de lleure.

Funcions:
- Intervenció amb l’alumnat de primària i ESO
2. ESPAI MENJADOR
- 1 Coordinadora .
- 4 Monitors/res.
Funcions:
- Intervenció amb tot l’alumnat durant el moment de l’àpat
- Intervenció amb E.Infantil després de l’àpat:
- Descans de l’alumnat de P3
- Jocs dirigits amb l’alumnat de P4/P5 a la zona del pati d’Infantil

ORGANITZACIÓ ESPAI MIGDIA
Hi ha tres moments d’intervenció:
- El moment de l’àpat, que es desenvolupa al menjador (Fundesplai).
- El moment de lleure, que es desenvolupa a les diverses zones d’esbarjo.
- El moment de descans de l’alumnat de P3, que es desenvolupa a les seves aules.
- Espai pati (baix)
- Espai terrat i “gàbia” (dalt)
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Comunicacions
Referent: Silvia Huguet ( coordinadora espai migdia)
Assen Cámara ( coordinadora menjador)
Correu electrònic: espaimigdia@vedrunavilafranca.cat

Gestió conductes disruptives
Es consideren conductes disruptives totes aquelles conductes i actituds reiteradas que es
basen en agressions (verbals o físiques) o en fer malbé qualsevol material.
La comunicació a la família es farà a través de la Direcció General i el Coordinador de
l’espai migdia, mitjançant el mail i/o telefònicament.

