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Divendres 30 de gener, pares, mares, mestres i l’equip de monitors –en total, unes 150 

persones- ens vam reunir per reflexionar sobre els aspectes clau del Temps de migdia a l’Escola 

Pau Casals-Gràcia. 

 

La primera part de la Junta va ser informativa, amb una presentació i benvinguda de la 

Directora, la Ma. Fe Santín, i una introducció de la Caro Mas, que va donar pas a la Víssia 

Fernández, la coordinadora del menjador, explicant què fan els nostres fills a l’hora del migdia. 

En aquest moment, vam poder veure un vídeo dels nostres nens i nenes a l’espai de migdia, i 

que trobareu aquí https://youtu.be/gpAHur6XegE. Per últim, les responsables de l’empresa 

Aramark van parlar-nos sobre l’alimentació al menjador de la nostra escola.  

 

 

Tot seguit, a la segona part, ens vam dividir en 11 grups que, dinamitzats per delegats, 
delegades, membres de la comissió de menjador i altres col·laboradores, vam poder pensar i 
opinar sobre els aspectes que considerem més importants de l’espai de migdia. Vam treballar al 
voltant de 4 temes: 

 L’hora de dinar 

 El temps de lleure 
 L’alimentació 
 El projecte educatiu de l’escola i l’equip de monitors 

  

https://youtu.be/gpAHur6XegE
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En aquest debat van participar-hi 131 persones de l’escola i de l’equip de migdia, que van poder 

triar sobre quins temes volien parlar. El repartiment va ser aquest:  

 L’hora de dinar:  131 persones 

 Temps de lleure:  60 persones 

 Alimentació:   47 persones 

 Projecte educatiu:  36 persones 
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I la representació dels diferents cursos de l’escola va ser aquesta:  

 

 

Aquest document pretén plasmar i recollir les idees principals sorgides del debat en el si dels 11 

grups. S’han intentat recollir aquelles idees més consensuades, visualitzant la diversitat 

d’opinions que hi ha a l’escola.  

Les idees i conclusions del debat d’aquesta Junta temàtica sobre l’Espai de Migdia han estat 

traslladades a la Comissió de menjador, la qual ja està treballant per analitzar-les. D’aquesta 

anàlisi hi haurà propostes que ja s’estan portant a terme, d’altres de difícil implementació i, 

finalment, d’altres que s’incorporaran a l’espai de migdia dels nostres fills i filles.  

Us en tindrem al corrent!! 

 

A continuació, podeu veure els temes més debatuts pels diferents grups. 

L’HORA DE DINAR 

Ambient agradable 

Es demana fomentar un entorn on l’infant se senti tranquil i còmode, un espai agradable i sense 

massa soroll, un temps i un espai social on els nens conversen i estrenyen llaços, a la vegada 

que gaudeixen del plaer d’estar junts dinant. 

P3 
14% 

P4 
13% 

P5 
16% 

1r 
19% 

2n 
14% 

3r 
10% 

4t 
8% 

5è 
5% 

6è 
1% 



JUNTA TEMÀTICA ESPAI DE MIGDIA. Escola Pau Casals-Gràcia.  
30 de gener de 2015 

 

5 

 

Es coincideix en què el soroll és excessiu, i el self-service de Primària no ho afavoreix, ja que 

propicia molta circulació, converses múltiples, cadires… 

Propostes de millora:  

 Que hi hagi càrrecs fets pels infants, com per exemple: parar i desparar taula, servir el 
menjar. També es proposa un o dos caps de taula setmanals i rotatius que serveixin, 
per millorar en organització i fer menys xivarri. 

 Cantar una cançó abans de començar i començar a dinar junts. 

 Posar música tranquil·la: soroll d'aigua, música clàssica... Potser ajudaria a estar més 
callats o parlar fluixet quan tinguin el plat a taula. 

 Tècniques que afavoreixin la conversa i les habilitats socials. Treballar els torns de 
paraula, el volum de les converses... 

 Fomentar el ritme tranquil, amb més temps i menys presses. Moure menys els nens. No 
fer-los anar tant amunt i avall, organitzar millor els espais, de manera que puguin 
dedicar més temps a l’àpat.  

 Estudiar la possibilitat que els mestres o els monitors, de tant en tant, s’asseguin amb 
ells i els acompanyin al dinar. 

 Estudiar la possibilitat d’insonoritzar de manera més efectiva els menjadors, 
especialment el d'Infantil. 

Hàbits, higiene i autonomia 

Es valora molt positivament la rutina que s’ha vist al vídeo prèvia a seure a taula i el treball que 

es fa perquè els nens participin a l'hora de parar i desparar la taula, recollir i netejar. 

Els pares i mares d’Infantil es mostren molt satisfets i sorpresos amb el nivell d’autonomia que 

tenen els seus fills a l’escola, afirmant que haver-ho descobert els engresca a ser més actius a 

la llar i a confiar més en les capacitats dels seus fills.  

Es demana, però, un major grau de comunicació amb els monitors i els responsables de 

menjador per tal de conèixer quins aspectes s’estan treballant i l’evolució dels fills i poder incidir 

a casa en aquells aspectes que siguin necessaris perquè els infants assoleixin una major i millor 

autonomia. 

També es comenta que a Infantil els nens adquireixen uns hàbits que semblen perdre, en part, 

quan arriben a Primària (aixecar-se, molta quantitat de menjar a la boca, mans al plat...). Es 

creu que això està relacionat amb l’ambient sorollós, que no afavoreix el clima adequat per 

treballar aquests aspectes.  

És molt important que s’organitzin i siguin responsables i que l’autonomia vagi essent cada cop 

major en funció de l’edat dels infants, arribant a ocupar-se de la majoria de tasques a sisè. 
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Es destaca que els nens haurien de participar de tots els processos (parar taula, servir-se el 

menjar, servir als altres quan calgui, desparar taula, netejar, etc.) igual que ho farien a casa. I 

que són processos que els ajudaran a valer-se per ells mateixos. 

De què estem parlant? 

 Fomentar la col·laboració en les tasques que envolten l’acte de dinar: parar i desparar 
taula, servir-se ells mateixos l’aigua, servir-se ells mateixos el dinar, netejar, reciclar... 

 Aprendre a menjar bé sols: agafar els coberts correctament, aprendre a utilitzar el 
ganivet... 

 Bona conducta a taula (tenir bona cura del menjar i de com mengen): seure bé, no 
aixecar-se, tancar la boca, mastegar bé, fer servir el tovalló, mantenir un bon nivell de 
pulcritud. 

 Esperar-se uns als altres (per taules) a començar a dinar tant al principi com al final; 
atenció als companys de taula. 

 Fomentar la solidaritat i l’ajuda als altres. 

 Aprendre a escoltar i respectar el torn. 

Propostes de millora: 

 Que els nens no passin pel self-service sinó parar taula i preparar les safates (o els 
plats) ells mateixos per grups.  

 Introduir càrrecs o la figura dels caps de taula.  

 Posar grups d’infants de diferents nivells, per: 

o Afavorir l’educació de proximitat, entre els infants mateixos. 

o Reforç dels més grans sobre els més petits, també al menjador.  

Algunes persones són molt exigents amb el monitor; d’altres pensen que és una tasca que 

sobretot s’ha de treballar a casa.  

També hi ha qui pensa que no és adequada la participació obligada dels nens/es en les tasques 

de neteja (passar un drap a la taula, escombrar...) perquè considera que no són tasques que 

pertoquin als nens/es, sinó als responsables de la neteja i, a més, els resta temps d’esbarjo. 

També es considera que l’autonomia no ha de limitar-se als hàbits sinó que també hi ha alguna 

presa de decisions que ajuda a sentir-se autònom al menjador. Per exemple, valorar les racions 

que es menjaran i repetir o no depenent de si es té més gana o també poder escollir les postres 

o la fruita. 
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Les quantitats i l’autonomia 

Algunes famílies pensen que hi ha massa menjar i d’altres que massa poc: hi ha qui tem que el 

seu fill no menja prou i hi ha qui té la percepció que el seu fill és “obligat” a menjar més del 

que li demana el cos. 

S’arriba a la conclusió que cal que les quantitats s’adaptin a les necessitats de menjar de cada 

infant i de la seva edat, respectant si aquest és més o menys menjador, deixant-los triar la 

quantitat que vulguin i repetir, si volen. Però també que és important que tastin tot tipus 

d’aliments. 

Una proposta que fan varis grups és que ells mateixos (a través d’un encarregat de taula) se 

serveixin el menjar que necessiten i que aprenguin a ser conseqüents amb la quantitat que es 

posen.  

Gustos i preferències 

Al voltant d’aquest tema hi ha molta diversitat d’opinions.  

Hi ha qui pensa que cal tenir en compte els gustos de cada nen i respectar-los, però d’altres 

persones pensen que en paral·lel cal intentar que provin i mengin de tot, i fins d’altres 

consideren que cal obligar. 

A mig camí hi ha qui pensa que el monitor és clau, ja que mai ha de forçar la ingesta, però sí 

animar a tastar plats nous, fer-los provar coses noves i a la vegada controlar que estan menjant 

bé. 

També es comenta que caldria treballar conjuntament amb les famílies aquest procés (i evitar, 

així, que a casa actuïn diferent que al menjador), i una necessitat de major informació sobre 

l’actitud dels fills a l’hora de menjar (també a Primària). 

Per altra banda, a vegades els acompanyaments són un problema, i es suggereix que siguin 

opcionals (sense ni tastar), excepte l'amanida. Sovint són fregits i arrebossats, que no 

compensen el valor que pugui tenir la poca verdura que porten. El mateix amb les postres de 

“festa”: flams, torrons... I si cal tastar, que sigui una quantitat equivalent a una cullerada. 

També es parla que hi ha nens que mengen de tot sense problemes però no els agrada algun 

aliment en concret (no grups d’aliments, com les verdures, o el peix en general, sinó una sola 

classe de verdura o un peix determinat, o aliments “no imprescindibles”, com les olives). Es 

considera que no se’ls hauria de forçar a menjar aquell producte en concret. 

Per últim, es fa la proposta de preguntar als nens si el menjar els agrada: fer-los enquestes de 

gustos sobre els plats que s’ofereixen. 
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Tasca educativa envers el menjar 

Una idea que surt a diferents grups és que es treballi l’interès pels aliments. Per una banda, 

incentivar a què provin i mengin de tot, encara que només sigui una mica. Per l’altra, que es 

faci una tasca de contacte directe amb els aliments i els processos de cuina, amb l’objectiu que 

el vincle dels infants amb els aliments sigui diferent: saber d’on vénen, com i amb què es 

cuinen… I així despertar l’interès pels diferents tipus d’aliments (especialment els més difícils).  

En aquesta línia, un grup descriu l’hora de dinar com un Espai de Consciència: 

 Consciència de la importància dels aliments. 

 Consciència d’una dieta rica i equilibrada. 

 Consciència d’on vénen els aliments. 

 Consciència que el menjar és un bé i té un cost. 

 Consciència que cal menjar de tot. 

Propostes:  

 Accedir per torns a la cuina a veure com es cuina. 

 Fer un taller o una xerrada on es doni a conèixer el valor de les diferents famílies 
d’aliments d’una forma divertida i lúdica. 

 Relacionar-ho amb l’hort (que també ho facin els d’Infantil). 

 Algun dia de la setmana dedicar-lo una estona a fer pedagogia alimentària. 

 Aprofitar l'hora de dinar per explicar-los què mengen, les propietats i beneficis, 
organització i menús, i per què ho mengen. Que els mateixos nens ho expliquin a la 
resta. 

 Relacionar-ho amb matèries docents. 

Ritmes 

Es demana certa tolerància amb els ritmes del menjar, respectant que no tots els infants 

mengen igual de ràpid, però marcant un temps màxim (no excessiu) per menjar. Es considera 

que 1 hora és un temps suficient i adequat. 

El pitet 

Hi ha un debat entorn de si a P4 i P5 haurien de portar pitet. No tothom hi està d’acord, ja que 

alguns nens a casa ja no el fan servir.  

Com que estan acostumats a què a l’escola tenen pitet, els nens agafen el costum d’eixugar-se 

les mans i la boca amb la roba, allà on normalment hi ha el pitet.  

Es proposa que es comenci a introduir el tovalló (a més del pitet), per ensenyar-los que el 

tovalló serveix per eixugar-se mans i boca i el pitet per no embrutar-se la roba.  
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Altres 

Es demana que es pregunti als nens què és el que esperen de l'hora de dinar. 

Es va generar un petit debat al voltant de la proposta de col·locar en taules separades els nens 

amb necessitats alimentàries especials, sigui per temes mèdics o culturals, com a forma d’evitar 

conflictes i establir comparacions entre el que mengen uns i altres. En contra, es destaca que 

seria una forma de ressaltar la diferència, d’estigmatitzar aquells infants amb hàbits alimentaris 

diferents. I que el que els infants han d’aprendre és a acceptar i conviure amb la diversitat, que 

els ajudarà a créixer com a persones, fomentant valors com la tolerància, el respecte, la 

convivència...  

L'ESPAI DE LLEURE 

Es valora molt positivament que l’espai de lleure fomenti la relació entre nens de tots els nivells. 

L’espai de migdia pot ser un moment de convivència entre nens d’edats i grups diferents que 

cal afavorir i promoure.  

Activitat lliure / activitat dirigida 

A Infantil es demana que l’estona del lleure sigui el més lliure possible. A Primària, en canvi, es 

demana una convivència entre activitats lliures i activitats programades.  

Les activitats lliures permeten contrarestar l’excés de control i guiatge al que estan sotmesos la 

resta de la jornada, ja sigui a l’estona lectiva de l’escola, a les extraescolars o a casa.  

Però cal evitar que no fer cap taller es converteixi en deixar els nens sense fer res, sols, aïllats i 

a vegades descontrolats. 

Així, les activitats programades de joc dirigit amb intervenció dels monitors es consideren molt 

necessàries.  

Es proposa un sistema en què tots hagin de passar per espai de joc lliure i espai d’activitat 

dirigida, perquè alguns infants sempre fan joc lliure i d’altres sempre fan tallers. 

En molts grups es parla de variar les propostes d’activitats. Algunes idees: 

 Activitats tranquil·les: racó de lectura, escacs, conta-contes, cuina, fotografia, projecció 
de pel·lícules en anglès, jardineria…  

 Alguna disciplina més artística, com ball o cant, o la creació d’una petita coral informal, 
amb algun monitor que toqui la guitarra, per exemple. 

 Tallers que treballin els valors, resolució de conflictes i aprendre a escoltar.  

 Activitats variades i que canviïn cada mes. 
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 Fomentar la participació per tal d'evitar conflictes.  

 Jocs que promoguin la barreja entre nens i nenes. 

 Recuperar jocs tradicionals de pati “de tota la vida”: jugar a saltar, a gomes... 

 Tenir jocs de taula, potenciar que es jugui en grup. 

 Que els nens puguin escollir lliurement. 

Preguntar i escoltar 

Escoltar els nens i demanar-los l'opinió de què voldrien fer al migdia: que hi hagi espais on els 

infants proposin i valorin les activitats que fan. 

Jocs de pilota 

El futbol ocupa massa hores i massa espai, aquest acaba generant molts conflictes i separa els 

nens i les nenes. 

Es proposa que es treballin esports que van més enllà del futbol. Pilotes sí, però també 

raquetes i d’altres esports que no són futbol. 

Es demana que a Infantil puguin jugar també a pilota, encara que sigui de tant en tant. 

Extraescolars 

És un tema que genera molt de debat: hi ha qui n'és partidari i, per contra, qui creu que no 

seria just perquè no tots els nens i nenes hi podrien accedir.  

Es demana que almenys els més grans puguin tenir activitats extraescolars organitzades (amb 

inscripció i pagament a part). L’argument és per poder traslladar algunes activitats de tarda al 

migdia i la jornada dels nens no sigui tan llarga. I també que l’estona del migdia és molt llarga. 

Exemples: idiomes, música, ioga, pilates,... 

Anglès 

L’anglès també és un tema que genera controvèrsia.  

Si s’ha de pagar una persona externa, això generarà diferències entre famílies.  

Es proposa que també ho podrien fer els monitors. Idees: Podrien dirigir una activitat al pati en 

anglès.... 
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Espai d’estudi 

Possibilitat que a Primària, al cicle mitjà, o al superior (caldrà definir-ho) puguin tenir un espai 

organitzat al migdia per avançar feines, lectura (un dia o dos per setmana). 

I que la biblioteca estigui oberta a l’hora del migdia. 

Conflictes 

És un tema que preocupa i es veu molt positivament la formació continuada als monitors. Es 

demana no abaixar la guàrdia. 

En el cas que apareguin conflictes, que es comuniqui de manera personalitzada a les famílies 

afectades. S'ha de tractar el conflicte en el moment (sobretot si és violent) i no permetre certs 

jocs que cada dia produeixen conflictes. 

Control i vigilància 

Aprendre a jugar amb ordre i a recollir quan s'acaba. Que hi hagi més control per part dels 

monitors durant el joc lliure dels nens, ja que és quan hi ha conflictes. 

Número de monitors 

Es pateix pel número de monitors. Tenint en compte el munt d’opcions que es proposen (fer 

deures a les classes, els tallers, els patis lliures…) es reflexiona sobre si hi ha prou monitors per 

poder gestionar possibles conflictes que puguin succeir, especialment en espais poc vigilats. 

Migdiada 

Es valora com a necessària la migdiada a Infantil. 

Els pares de P3 plantegen la possibilitat que els nens que ho necessitin puguin allargar la 

migdiada, així com donar opció a fer-la als nens de P4. L’escola ha informat que, almenys per 

ara, amb l’organització actual, és una opció difícil d’oferir per manca de temps.  

Informació a les famílies 

En general, els pares se senten poc informats respecte a l’espai de lleure: què es fa, el 

repartiment d’activitat lliure/dirigida... 

Es demana més informació sobre les activitats que es fan, podent fer arribar a les famílies 

conjuntament amb el menú del mes el quadre de tallers proposats. Així, les famílies també 

poden preguntar, informar o potenciar que els seus fills i filles realitzin aquestes activitats. 
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Relació entre grups 

Agrada molt que els infants del cicle superior puguin anar al pati d’Infantil a jugar amb els més 

petits, perquè es considera que fomenta la relació entre tots els nens i nenes de l’escola, 

elimina les distàncies i barreres de l’edat, promou la comunicació, la relació i el joc entre nens 

de diferents edats, afavoreix l’assoliment de responsabilitats en els més grans... 

Altres  

Es proposa que hi hagi un espai de calma i lloc de relaxament (tipus chill out). No cal que 

sempre estiguin fent coses, hi ha nens que potser volen descansar. 

L’ALIMENTACIÓ 

Es valora molt positivament: 

 Tenir cuina pròpia, com a forma de preservar una alimentació més fresca, més casolana 
i natural, cuinada amb cura i amb un bon coneixement de tots els ingredients. 

 Menús nutricionalment ben equilibrats i variats, tant en tipus d’aliments com en tipus de 
coccions (bullit, forn, a la planxa). 

 La bona qualitat dels aliments, on es valora que es prioritzin productes de temporada i 
de proximitat. 

 Que es menja fruita pràcticament tots els dies.  

 Que es respecten les intoleràncies alimentàries. 

Es proposen algunes millores: 

 Desenvolupar els menús preservant els criteris de varietat, però, alhora seguint rutines: 
mantenir que sempre sigui el mateix dia de la setmana que es doni peix, carn blanca o 
vermella, llegums, pastes... per facilitar a les famílies l’organització dels sopars.  

 Menys proteïna animal i més verdures. La carn i el peix no calen cada dia. 

 Introduir més varietat dels llegums. 

 Ja que l’ou és pasteuritzat, no donar truites i deixar-les pels sopars. 

 Reduir el màxim possible els productes prefabricats, de menor qualitat o menys 
naturals, i els fregits... com les croquetes, barretes de peix, el panga, l’hamburguesa de 
tonyina; fer més al forn i al vapor.  

 Introduir més varietat de coccions. 
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 La qualitat dels productes és un dels temes que més preocupa i es demana un esforç 
per tenir productes de primera qualitat i per controlar com arriben els aliments i sobretot 
com es guarden a la nostra cuina. 

 Conscienciar els infants de la importància de menjar variat, tenir una dieta variada i 
equilibrada sorgeix com una de les principals preocupacions. 

 Introduir plats, ingredients i receptes de “cuines del món”, relacionant la introducció de 
més varietat amb una bona forma d’apropar els infants a altres cultures culinàries, 
d’afavorir i fomentar la convivència, la tolerància, el respecte i el coneixement d’aquells 
companys/es que vénen d’arreu del món, amb costums, hàbits i gustos diferents. 

 Les propostes de sopars no són gaire equilibrades (llegums que costen de digerir, massa 
làctics, etc.) 

 Hi ha famílies que es pregunten per què es contracta una multinacional com Aramark i 
no una empresa local. 

 La incorporació d’aliments ecològics a la dieta quotidiana genera posicions 
contraposades entre qui defensa una forma de menjar més saludable i aquells que 
consideren que l’elevat preu no compensa el benefici.  

 És prioritari a la nostra escola, sobretot tractant-se d’una escola pública, mantenir el 
preu del menú per assegurar l’accés al menjador escolar a totes les famílies. 

Solucions intermitges que es proposen: 

o Estudiar què podria costar introduir alguns productes ecològics, començant pels 
productes frescos (fruita, verdura), o també per disminuir l’ús de productes 
refinats (sucres i farines) per productes sencers i menjar integral (arròs integral, 
farines integrals), més complets i saludables. 

o Eliminar alguns aliments més cars per poder introduir-ne d’altres d’ecològics. 

o Paral·lelament, treballar i conscienciar els nens perquè s’ha de menjar de tot, 
tingui l’aspecte que tingui.  

PROJECTE EDUCATIU 

Vincle mestres-menjador 

És molt important la comunicació mestres-monitors/es, sobretot per les incidències, però també 

el treball conjunt per realitzar activitats vinculades entre les hores lectives i les hores de migdia, 

que hi hagi una continuïtat i una unitat pedagògica entre l’aula i l’espai de migdia. 

Es considera que els mestres haurien de tenir una implicació activa i col·laborar en l’espai de 

migdia, buscant algun mecanisme per fomentar i reforçar el vincle.  
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També hi ha propostes perquè els mestres dinin amb els nens o que aprofitin l’estona del 

migdia per repassar amb els nens que els costa més.  

Equip de monitors 

Valoració molt positiva de la formació que reben els monitors/es, cal fomentar-la i que l’AMPA hi 

posi els recursos que calgui. És molt important tenir monitors de qualitat, ben formats, 

respectuosos i resolutius. 

Agradaria saber qui i com s’escullen els monitors. 

Es demana un perfil de monitor polivalent, capaç de desenvolupar tasques diverses, tocar 

matèries diverses, fins i tot introduir l’anglès, com ja s’ha destacat anteriorment. 

Es proposa augmentar el número de monitors, per poder fer grups més petits i donar serveis 

més personalitzats. 

Contacte i implicació de les famílies 

En general, hi ha satisfacció perquè s’estan fent passos per poder conèixer millor els 

monitors/es de cada grup, que tinguin un paper important a les reunions de principi de curs, 

introducció d’informació i fotos al Notes... 

No obstant, una qüestió que surt constantment, sigui en relació a l’hora de dinar, sigui a l’hora 

del lleure, sigui possibles conflictes, sigui en relació al projecte educatiu... és la necessitat de 

major comunicació amb les famílies. Es demana des dels cursos inferiors, però també a 

Primària.  

Es demana un contacte més personalitzat amb els monitors/es (major informació, més 

personalitzada i freqüent): conèixer qui són els monitors/es dels seus fills, tenir un espai per 

parlar amb ells i fins i tot poder anar a l’escola a compartir l’hora de dinar amb els nens.  

En aquest sentit, es demana que els pares puguin tenir més eines de participació al temps de 

migdia, mitjançant algun tipus de suport o col·laboració.  

ALTRES TEMES 

Es parla de seguretat, en el sentit que es desconeix si hi ha un protocol d'actuació en cas 

d'accident o incident. I que cal un control dels espais on en el temps de migdia no hi ha 

alumnes (per exemple, a les classes) i han desaparegut llapis, colors, estoigs... 
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VALORACIÓ GLOBAL DE LA JUNTA (recull d’opinions) 

La majoria dels pares i mares d’aquest grup tenen nens a EI5, i alguns també a 4art. La 

temàtica va interessar molt, i tothom tenia força coses a dir. Amb la idea que el temps era molt 

just, potser vam haver de córrer una mica massa. Llàstima, ja que després ens vam adonar que 

la majoria de grups s'aixecaven a omplir els plats, per tornar a seure i reprendre el diàleg. 

La valoració global de la Junta, tant pel que fa a la primera part “Informativa”, com a la part de 

dinàmica participativa, i sense menystenir el tast (un veritable sopar de pica-pica!) és, sense 

cap mena de dubte, molt positiva. Segurament no es pot abusar de la fórmula, però queda 

palès que els “nous plantejaments” motiven, i molt. El dia 30 es va “fer escola”!  

Felicitats i moltes gràcies per la feinada! 

*** 

Per part de les persones que van intervenir, van voler que s'agraís la trobada ja que els ha 

permès conèixer coses que no sabien, veure un trosset de l'espai i tastar els aliments que 

mengen els nens i nenes. Moltes gràcies!!!! 

La Junta temàtica Menjador va anar molt bé. Us felicito!!!  

Un format molt bo i amb una gran participació...(potser hem trobat el dia i la franja idònia per 

fer juntes!!) 

*** 

EXIT TOTAL!!  

Així és com valoro, ras i curt, la junta temàtica sobre menjador. 

"Bateguem junts", "Comunitat educativa" i "Fem escola". Frases molt boniques però massa 

sovint utòpiques, que es varen fer realitat. Brutal!!! 

Dit això, faig alguna reflexió que he fet, a veure què en penseu. 

- Tant la Mª Fe com la Caro es varen mostrar molt orgulloses del menjador del Pau Casals. Això 

em fa pensar lo important que és que hi fossin presents i que puguin sentir el menjador com a 

"seu". De cara a altres temes que es puguin tractar en juntes temàtiques: camí escolar, 

socialització, extraescolars, etc.. ho hem de tenir en compte!! 

-  Trobo que és un bon format però que no es pot abusar. Tant per no esgotar els 

organitzadors, com per mantenir la assistència de famílies, com per ser juntes poc operatives. 

Crec que màxim una o dues més a l'any. 
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- Segur que ha servit per engrescar alguna família a col·laborar amb l'AMPA en algo, i per 

conèixer més l'escola dels nostres fills. Això està molt bé!!   

- I per últim... de cara a properes... haurem d'oferir algo de "jalu" també, que hem començat 

molt forts i la gent s'acostuma ràpid als plaers de la vida!! ;) 

Moltes gràcies i felicitats junta!!! 

*** 

La jornada va ser MOLT POSITIVA, va FER ESCOLA, va ser EMOCIONANT veure tanta gent allà, 

en fi, tot súper. Però vam anar desbordats i van faltar no minuts sinó HORES! I és una pena 

perquè hi havia moltes coses de què parlar amb el grup i almenys nosaltres ens vam quedar a 

mitges. I la posada en comú hagués ajudat a tancar amb sentit la jornada. 

De cara a properes ocasions sí que caldria limitar les primeres intervencions a un temps -saber 

abans més o menys què dura, tenir-ho calculat- perquè no se'ns estiri tant. Però també és 

veritat que cada jornada serà diferent...  

Potser 4 temes per la dinàmica eren massa? No sé, no en tinc experiència però m'ho va 

semblar. I valoro MOLT que hi hagués un cap visible -la Bàrbara- per limitar-nos el temps, 

donar-nos pressa, i dirigir-nos una mica. Crec que això va anar de conya, si no encara hi 

seríem. ;) 

petons a tots, visca el menjador del Pau Casals, i fins la propera. Gran comissió la del menjador! 

*** 

La jornada va ser fantàstica. Personalment penso que la primera part va ser molt extensa 

informativament però va servir per descobrir tots mil coses que es fan que desconeixíem i que 

són molt interessants. Moltes famílies del grup 2 parlen del problema de la poca informació que 

arriba sobre el que fan i té a veure en què es van quedar al·lucinades del que es va ensenyar. 

Si la dinàmica s'hagués fet abans haguessin sortit moltes coses on la resposta hagués estat... 

això ja es fa... després de la presentació extensa segurament han sortit coses més interessants 

coneixent tots millor l'espai del menjador. 

Increïble el número de persones implicades i la sensació de pinya! Moltes gràcies per la 

proposta i agraeixo haver-hi format part. 

*** 

En general, més ganes de saber i d’escoltar que de proposar.  

*** 
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Tothom valora molt bé la informació rebuda a la presentació inicial i es mostren sorpresos de 

les moltes coses que es fan i desconeixien.  

*** 

La valoració del temps de lleure i les coses que es fan, és en general, molt positiva. Tothom 

valora molt bé la informació rebuda el dia de la sessió, abans de la dinàmica i es mostren 

sorpresos de les moltes coses que es fan, que es desconeixia que es feien.  

*** 

En general, es fa una molt bona valoració de com s’organitza l’hora de dinar, afirmant que els 

ha estat molt positiva la reunió informativa perquè han descobert coses de les dinàmiques i 

organització del menjador que desconeixien, com la participació dels nens en les tasques de 

recollida i neteja. 


