
 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER INFORMATIU 

TEMPS DE MIGDIA CURS 2020-21 

CURS : CICLE INFANTIL  EI5  
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Benvolguda família 

Amb aquest petit dossier us volem informar del 
funcionament del temps de migdia i alhora ajudar-vos a  
resoldre dubtes que pugueu tenir. 

El temps de migdia és la franja horària que va de les 
12.30 h. a les 15.00 h. És el temps per dinar i esbargir-se, 
alhora és un temps educatiu amb uns objectius 
pedagògics, i per tant, està inclòs dins el Projecte 
Educatiu de Centre amb un lligam clar amb l´ideari bàsic 
de l’escola. 

 

L’equip del temps de migdia. 
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TEMPS DE MIGDIA: ELEMENTS ESSENCIALS 

AMBIENT AGRADABLE 

L’ESPAI DE MIGDIA està concebut com un espai per menjar, descansar i recuperar-se de la 
feina feta i així agafar forces per la feina de la tarda. 

Els infants, igual que els adults és important que l’estona del migdia sigui un espai agradable i 
acollidor. “Què es trobin com a casa!” 

Entenem el moment de l’àpat com un moment on els nens i nenes han d’aprendre a gaudir 
dels aliments mentre comparteixen conversa amb els seus companys/es alhora que aprenen  
uns bons hàbits.  Creiem molt important generar un ambient agradable al menjador on es 
respecti els diferents ritmes, on es fomenti un clima tranquil, amb un to de veu adequat i 
sense molta pressió pel temps. 

AUTONOMIA 

Col·laborar al menjador: 

L’autonomia és un altre punt fort que entenem és bàsic. Per tal d’adquirir autonomia cal que 
les criatures assumeixin responsabilitats i que aprenguin a fer les coses per elles mateixes. Els 
infants col·laboren en diferents tasques del menjador que segons l’edat  considerem 
importants. El fet de participar dels diferents moments de l’àpat, fa que la seva actitud davant 
del menjar sigui més positiva. Assumir responsabilitats i fer-ho bé és una satisfacció per la 
feina ben feta. 

Aprendre a regular quantitats i a ser conseqüents: 

Es treballa perquè els infants aprenguin a demanar la quantitat d’aliment que volen i 
necessiten, saber que allò que hi ha al plat s’ha de menjar. 

Aprendre a escollir i organitzar el lleure: 

Les mesures a les que ens hem hagut d’adaptar i el fet de funcionar en grups estables ha fet 
que no puguem oferir el lleure tal i com l’entenem.  

Cada grup estable s’esbargeix en un espai del pati ben definit,  que cada dia va canviant per tal 
de que l’infant no estigui sempre al mateix lloc. En aquests espais es treuen materials diversos, 
siguin jocs o material per fer activitat física. La decisió de cada nen i nena d’aprofitar com 
vulgui l’estona de lleure , la considerem importantíssima. Ens ho plantegem com un  grau 
més d’autonomia  on l’infant aprèn a escollir i a organitzar-se el temps, però aquest curs hem 
de trencar amb aquesta idea i aprofitem per aprofundir més en el treball de la cohesió del 
grup. 
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CONVIVÈNCIA 

En tots els espais i moments treballem perquè els infants aprenguin a conviure, des del 
respecte i cooperació. Aprendre a resoldre els conflictes , a potenciar relacions saludables, a 
respectar els companys, als monitors i monitores, en definitiva, treballem per ajudar-los a 
créixer. 

 

L’EQUIP DEL TEMPS DE MIGDIA 

 

• L’equip de monitors són els educadors/es  responsables de tenir cura dels infants, així 
com d’orientar en matèria d’educació dels hàbits alimentaris i hàbits socials, tot i 
reforçant el que s’està aprenent a casa.  Planifiquen i organitzen les  activitats de 
lleure, tot respectant la lliure elecció de l’infant. 

Per tal de que hi hagi una bona coordinació, es fan reunions trimestrals de treball, on 
es planifica el curs, es revisa i es fa valoració de tot plegat, reunions individuals per 
valorar com s’està desenvolupant la feina de l’educador i en què pot millorar, així com 
reunions sempre que calgui. 

Participen, en la mesura del possible, en les  diferents activitats escolars. 

• L’equip de cuina, format per dos cuiners i dos auxiliar, és qui diàriament elabora el 
dinar, seguint en tot moment les indicacions que la comissió fa al respecte. 

• La comissió de menjador és una comissió de l’AFA i està formada per mares i pares, la 
coordinadora de menjador i l’equip alimentari i pedagògic de l’empresa Tresmes que 
és qui té la concessió del servei del menjador de la nostra escola. La tasca principal es 
centra en la supervisió de l’alimentació dels nens i nenes a l’escola, els menús, la 
manera de cuinar els aliments, etc. També supervisen el funcionament de l’Espai del 
migdia en general, inclòs el temps de lleure. 

 

 

ELS MENÚS 

La nostra cuina és ecològica, de proximitat, casolana, mediterrània i senzilla, així la volem. Es 
cuina evitant greixos, utilitzant molt el forn i la planxa. 

Són elaborats per Tresmes, que segueix una sèrie de  criteris: estacionals (adaptats al producte 
de temporada), ecològics (fruites, verdures, llegums, cereals, etc) i de proximitat. 
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 Amb cada menú es proposa uns sopars complementaris. L’objectiu és seguir una dieta 
equilibrada a casa que es complementi de la millor manera els àpats realitzats a l’escola i que 
per tant l’equilibri nutricional dels nens i nenes sigui òptim. 

• Cada més podreu consultar el menú  a la web de l’escola. 

• En el cas de necessitat d’una dieta puntual del vostre nen o nena, ho haureu de fer a 
través del full d’avís diari. La Mònica, secretària de l’AFA, fa el buidat de missatges a 
primera hora del matí i destria el que correspon al menjador. 

• En el cas que el vostre nen o nena no pugui prendre algun tipus d’aliment o tingui 
alguna al·lèrgia o intolerància, s’haurà de presentar el certificat mèdic (segons 
normativa). Caldrà lliurar-lo a l’escola o bé  a la Mònica de l’AFA. 

 

ELS INFORMES 

 

Per tal que veieu el desenvolupament dels vostres nens i nenes, l´equip d’educadors/es 
elabora uns informes on es valora el temps del dinar i el temps de lleure. Coincidint amb els 
informes pedagògics de l’escola, s’entregarà un a principi  del segon trimestre i l’altre a final de 
curs. 

 

DETALLS PRÀCTICS 

• Aquest curs, seguint les recomanacions del Departament de Salut i d’Educació, el 
tovalló és de paper i el proporcionem a l’escola. 

 

COMUNICACIÓ FAMÍLIA – EQUIP TEMPS DEL MIGDIA 

 

• Medicaments: en el cas que el vostre nen/a hagi de prendre algun medicament dins 
aquesta franja horària, cal que ens feu arribar l’autorització junt amb la recepta i el 
medicament. Igual que dins de l’horari lectiu, nosaltres tampoc podem administrar cap 
tipus de medicament. 

• Sortides: en el cas que el vostre nen/a hagi de sortir dins de la franja horària del 
migdia, caldrà fer arribar el full d’avís diari a la Mònica, especificant l’hora de recollida i 
la persona que el vindrà  a buscar. 
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• Dubtes del dia a dia: de 12.00 a 15.00 h. demaneu per la Víssia, és  la coordinadora de 
menjador i us atendrà per tal resoldre els vostres dubtes. 

Aquest curs, tal com ja se us va informar, l’atenció sempre serà telefònica o per correu 
electrònic. 

menjador.paucasalsgracia@gmail.com 

 

COMUNICACIÓ TEMPS DE MIGDIA – FAMÍLIA 

 

• En el cas que un nen/a es trobés malament o prengués mal, se us avisarà 
telefònicament i se us reclamarà la vostra presència per tal de que el pugueu 
acompanyar a casa o si és el cas a un metge. Us recordem que l’escola pública com a 
tal, no disposa d’assegurances mèdiques privades sinó que aquesta es realitza a través 
de la targeta sanitària de la Seguretat Social. 

• Davant d’una situació de gravetat s’avisarà al 112. 

• Davant d’una situació conflictiva, el procediment serà el següent: 

Es parlarà amb el tutor/a, i si és necessari, s’informa a la família o famílies afectades, a 
través del propi tutor o de la coordinadora del temps de migdia, mitjançant una nota i 
en alguns casos telefònicament. 

 

 

Seguiu-nos al bloc de l’AFA trobareu fotos de les activitats i informacions del temps de 
migdia https://ampapauca.wordpress.com/descarrega-documents/ 
https://ampapauca.wordpress.com/comissions/menjador/ 

https://ampapauca.wordpress.com/comissions/menjador/galeria-fotografica-curs-2020-21/ 

 

 

 

 

 

 

https://ampapauca.wordpress.com/descarrega-documents/
https://ampapauca.wordpress.com/comissions/menjador/
https://ampapauca.wordpress.com/comissions/menjador/galeria-fotografica-curs-2019-20/
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L’EQUIP D’EDUCADORS/ES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRETS: ISAAC ARGÜELLES i MA. CARMEN MARTÍNEZ 

ASSEGUDES: ESTELLA IDABERRY  i BERTA ARAGON 

GRUP ESTABLE DINAR:  
HORARI/ ESPAIS 

LLEURE:  
HORARI/ ESPAIS 

EDUCADORS/ES 

EI5 A 13:45 a 14:45h 
menjador d’infantil 

12:30 a 13:30h  
 pati d’infantil 

Stella Idaberry 

B 13:45 a 14:45h 
menjador d’infantil 

12:30 a 13:30h  
 pati d’infantil 

Carmen Martínez 

C 13:45 a 14:45h 
menjador d’infantil 

12:30 a 13:30h  
 pati d’infantil 

Isaac Argüelles 

reforç 13:45 a 14:45h 
menjador d’infantil 

 Berta Aragon 
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