
 

El menjador de l’Escola XXXX El menjador de la meva escola 

Escola Arc iris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

 

Som l’equip de cuina i de monitores i de monitors del menjador,  us volem donar la 

benvinguda al nou curs i us volem presentar el projecte d’espai migdia de la nostra escola, 

un projecte creat i dissenyat per acompanyar als vostres fills i filles en el seu creixement 

personal afavorint la seva autonomia,  las seves relacions socials i el seu benestar 

emocional. 

 

 

Equip de menjador de l’Escola  

 



 

 

 

 

 

 

 

Entenem el menjador escolar, com un espai complementari de l’entorn familiar dins de l’àmbit 

de l’escola. Per aquest motiu dissenyem el projecte entenent l’infant des de la seva globalitat i 

posant-lo al centre de l’acció educativa. Treballem a través de l’autogestió, per  tal d’afavorir 

aprenentatges positius de convivència i d’autonomia. Apostem per treballar des de les 

assemblees i el treball del grup classe/ convivència, com un equip capaç de solucionar els seus 

propis conflictes i neguits, sempre guiats pel monitor o monitora referent del grup. Creem 

espais de participació real, activa i directa. Concretem el projecte, els seus objectius  i la 

metodologia  tenint en compte les necessitats dels infants i adaptant-nos a les seves 

característiques. Avaluem els projectes i els processos per tal de millorar-los dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Equip del temps de migdia 

Mamen – P3 

Marta – Blaus 

Alejandra – Vermells 

Cristina – Verds 

Marc – 1r 

Xec – Pma 

Laura – Pmb 

Júlia – Pmc 

Conchi – Pga 

Nils – Pgb 

Anna – Pgc 

Xavi – 6è 

Coordinadora: Anna  

Cuinera: Elena 

Ajudants de cuina: Jacinta, Sandra i Mari 

 



 

 

ORGANITZACIÓ 

 

El temps de migdia a l’Escola Arc iris s’organitza aquest curs seguint els protocols 

Covid marcats des de sanitat. 

(Si la situació actual canvia podríem tornar a la nostra organització de cursos anteriors) 

Els infants segueixen dins del seu grup de convivència durant el temps de migdia, no 

es modifica cap grup bombolla, cada grup de convivència és acompanyat per un 

monitor o monitora. 

S’ha adaptat i modificat el menjador de primària, s’ha reorganitzat la col·locació de les 

taules per garantir la distància entre grups. Cada grup bombolla té assignada una taula 

i els monitors i monitores serveixen el dinar dels infants en safates. L’aigua que beuen 

els infants és la seva de la seva ampolla personal per evitar compartir gerres. 

Els espais de joc, els patis, s’han modificat i ampliat per evitar la convivència de grups 

bombolla, cada grup referent va amb el seu monitor o monitora a un pati diferent cada 

dia. 

Cada grup de convivència té el seu material de joc que es guarda a la seva aula. 

Els horaris del temps de migdia s’ha adaptat per poder donar resposta a les necessitats 

higièniques, cal rentar mans amb cada canvi d’activitat i cada grup fa el rentat de mans 

en el seu lavabo corresponent. 

Les fonts del pati han quedat anul·lades i cada infant té la seva pròpia ampolla si 

necessita veure aigua.  

 

 

Infantil. 

P3, blaus, verds i vermells gaudeixen del moment del dinar a les seves aules. A cada 

classe hi ha 1 monitora referent que els acompanya. Des de les 12:30h fins les 15h. 

A les 12:45h, comencen a dinar i un cop finalitzat, P3 descansen i/o fan la migdiada. 

Blaus, verds i vermells sortiran a jugar al pati, després de dinar. Cada grup estable 

gaudeix d’un espai de pati diferent per evitar el contacte entre grups. Els espais de pati 

són rotatius i cada dia poden jugar en un espai diferent. 



 

Cada canvi d’espai implica rentar les mans dels grups. De l’aula al dinar, del dinar al 

pati, del pati a l’aula i així constantment.  

En cas de pluja, s’organitzen activitats dins de l’aula i no juguen a l’exterior. 

A les 14:30h, P3, es desperten i tranquil·lament fan activitats relaxants com explicar 

contes o cantar cançons mentre esperen a les mestres.  

A les 15h, arriben les mestres a la classe i s’acaba l’espai del migdia. 

 

Primària. 

Cada grup de convivència de 12.30h a 15h està amb el seu monitor o monitora 

referent. 

Hi ha dos torns de menjador, 1r, PMA, PMB entren a dinar al menjador a les 12:45h i 

gaudeixen del moment dinar de 12:45h a 13:30h.  

6è, dinarà en el primer torn, a la seva aula de referència acompanyats del seu monitor 

referent. 

PMC, PGA, PGB i PGC entren al menjador a les 13:45h i gaudeixen del moment del 

dinar de 13:45h a 14:30h. 

(Hi ha variacions els dimecres i els divendres per l’activitat de piscina que es realitza 

dins l’horari del temps de migdia). 

Quan acaben, el primer torn surt al pati corresponent, cada dia de la setmana hi ha un 

pati diferent. 

Cada grup de primària té un monitor o una monitora referents, persona encarregada 

d’acompanyar als infants. 

En cas de pluja el temps de pati no serà exterior i serà interior, es realitzaran jocs dins 

les aules de cada grup. 

Cada canvi d’espai implica rentar les mans dels grups. De l’aula al dinar, del dinar al 

pati, del pati a l’aula i així constantment.  

L’equip de monitors i monitores està coordinat per una coordinadora que acompanya i 

gestiona, oferint recursos a l’equip d’educadors i educadores del temps de migdia. 

 

 

 



 

PROJECTE DE MIGDIA 

 

Projecte Educatiu de l’escola 

L’espai del migdia segueix el projecte educatiu de l’escola, respectant l’essència i les 

característiques pròpies de l’Arc iris. 

 

Servim-nos com a casa – Actualment, anul·lat per protocol COVID 

Servim-nos com a casa és un projecte fonamentat en l’acte de que els propis infants  

es serveixin el menjar i es regulin el grau de sacietat. Els infants s’organitzen amb la 

resta de companys i companyes, acompanyats pels seus referents adults,  per establir 

el funcionament del menjador, assolint un important grau d’autonomia i maduració 

personal.  El menjador esdevé un espai d’aprenentatge, convivència i participació, on 

l’infant és l’actor principal de l’acció educativa. 

 

Projecte d’hàbits 

Dins del procés d’aprenentatge, acompanyem l’adquisició d’hàbits (alimentaris, 

higiènics i socials) en funció de les necessitats individuals de cada infant  i l’etapa 

evolutiva en que està. Periòdicament es fan assembles grupals per poder parlar amb 

els infants de situacions viscudes dins del grup, de projectes o de millores a fer. 

 

Les comissions - Actualment, anul·lat per protocol COVID 

L’equip de monitores i monitors del temps de migdia de l’escola Arc iris treballem per 

comissions, hi ha 3 comissions de treball, Festes, Patis, Convivència. Els educadors i 

les educadores formen part de les comissions i s’encarreguen de donar vida i forma a 

les peticions dels infants, cada comissió està formada per infants que voluntàriament 

s’han afegit a les comissions i participen aportant idees i propostes. 

Creiem que el migdia és un espai que els infants han de sentir-se seu i dins d’aquest 

espai han de ser participatius i actius. Són la veu que cal escoltar i les comissions 

neixen amb aquesta finalitat,  els infants aporten propostes i els educadors i 

educadores, són els acompanyants i els responsables de poder materialitzar aquestes 

propostes. 



 

Per mitjà d’assemblees mensuals els infants i els educadors de cada comissió es 

reuneixen i projecten noves accions i revisen accions passades. 

 

Pla de convivència – conviure a l’escola 

Conviure a l’Escola, un projecte educatiu de convivència fonamentat en l’autonomia 

com a eina per prevenir i resoldre conflictes, un espai convivencial, inclusiu, que 

mitjançant la participació genera noves formes de relació entre els infants i educadors, i 

on l’aprenentatge i els processos que faciliten el desenvolupament formin part de la 

mateixa acció educativa. Un menjador escolar on l’infant prengui responsabilitats 

envers ell mateix i el grup. 



 

 

 

 

PROJECTE ALIMENTARI  

 

Entenem la cuina com una eina pedagògica, incorporant-la, per tant, al nostre 

projecte pedagògic. Això ens permet treballar perquè els infants desenvolupin el 

sentit del gust i el bon menjar, experimentin amb textures, olors, colors i gustos 

diferents, puguin provar de tot i alimentar-se seguint una dieta mediterrània 

equilibrada i variada. 

Aquest curs s’han introduït canvis en els menús i en com volem enfocar 

l’alimentació dels nens i nenes de l’escola, l’objectiu conjunt és poder fer 

una transformació que ens permetin gradualment introduir coccions, matèries 

primeres i altres combinacions que siguin beneficioses per els infants i que els hi 

creïn hàbits saludables d’alimentació. 

Per aconseguir-ho hem treballat en diferents àmbits: 

 Producte ecològic, amb prioritat per la proximitat. 

 Potenciació de vegetals i hortalisses, sempre de temporada. 

 Aus de corral. 

 Peix de costa, fresc i de proximitat. 

 Introducció gradual de cereals, arrossos i pans integrals, varietat. 

 Progressió de baixada de sucres. 

 Consum exclusiu d’oli d’oliva. 

 Prioritzar coccions saludables, forn i vapor. 

 Minimitzar els fregits. 

 Vetllar per la disminució de proteïna animal.



 

COMUNICACIÓ 

 

Hi ha servei d’atenció a les famílies de dilluns a divendres de 9:15h a 10:30h.  Aquest 

curs no pot ser presencial. 

Hi ha servei de trucades i whatsapp al 610194723, de 9h a 10:30h per avisos sobre 

canvi de menú per dieta, per avisar d’absències, gestió dels rebuts o per qualsevol 

dubte respecte al servei. El servei de whatsapp podeu utilitzar-lo 24h tot i que els 

missatges rebuts seran visualitzats de 9h a 15h. 

Incorporem un mail on podeu contactar amb la coordinadora del servei. 

Menjador.113@7itria.cat  

Per a qualsevol necessitat us animem a trucar al servei del migdia i compartir-la. 

Via mail es pot comunicar amb 7itria, 7itria@7itria.cat 

Per anul·lar un menú cal avisar abans de les 10:30h del dia en concret. Així cuina ja no 

cuinarà aquell menú. 

En cas de Picnic, si la família prefereix fer el menjar a casa, cal avisar el dia abans de 

l’excursió com a molt tard a les 14h. 

El temps de migdia ha creat un Instagram (arciris.tempsdemigdia) on hi podeu veure 

activitats i propostes que realitzem durant l’espai del migdia.  
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AVALUACIÓ   

 

L’avaluació és un element essencial en la gestió del nostre projecte. L’Equip de 

monitores i monitors es reuneix telemáticament mensualment amb la finalitat de seguir 

creixent i buscant noves mirades en el temps de migdia. 

Revisar el que s’ha fet ens permet comprovar el grau en què s’han assolit els objectius 

proposats, ens dóna informació per iniciar nous projectes en el futur i finalment ens 

dóna el grau de qualitat que anem assolint amb el projecte. 

Ho fem recollint dades, analitzant-les i prenent decisions. Ajustem la metodologia i els 

instruments d’avaluació a cada situació , a cada realitat i a cada persona implicada. 

Apostem per una avaluació continuada, de manera que el propi projecte és viu, actiu i 

canviant segons les diferents necessitats que es van generant dia a dia en l’estona de 

migdia.  

Incorporem els informes com a instrument d’avaluació que permet als equips revisar i 

millorar l’activitat, la seva tasca, la seva actitud i avaluar el procés d’assoliment 

d’autonomia dels infants i joves. 

 

Finalment, avaluem els processos educatius i alimentaris tenint en compte el grau de 

satisfacció de tots els agents implicats.  

 

Els informes han evolucionat, de la mateixa manera que els infants canvien any rere 

any, actualment al temps del migdia de l’escola Arc iris té 2 informes, un realitzat pels 

infants i l’altre realitzat per l’equip d’educadors i educadores referent de cada grup. 

Els informes s’entreguen 2 cops l’any, al gener i a finals de curs. 

 

Bimensualment s’organitzen les comissions de menjador que formades per la direcció 

de l’escola, l’AFA  i 7 itria es realitzen avaluacions del servei amb una mirada global. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anna 

610194723 

Coordinadora menjador de l’Escola 

Cobrament de rebuts, altes i baixes del servei de 
menjador, absentisme Trucar a la coordinadora de 
menjador abans de les 10:30h  

 

 

 

 

PREU DEL SERVEI 

6,33€ 

EVENTUALS 

7,20€ 

Altres consultes 

936821043 · 7itria@7itria.cat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 i TRIA, SA 

C/ Carretera de Barcelona, 83 

08740 · Sant Andreu de la Barca 

 

Tel.: 93 682 10 43 

Fax: 93 682 30 16 

www.7itria.cat 

Troba’ns a:   

 


