
L’ESPAI DEL 

MENJADOR

EL TEMPS DEL MIGDIA 

A L’ESCOLA



MENJADOR

L’INFANT és el 

PROTAGONISTA del seu àpat



“En la mesura en la que aprenem, desenvolupem capacitats, i en la mesura que 

desenvolupem capacitats, aprenem.”

Carme Thió

Projecte educatiu dins l’espai del menjador 

 Desenvolupem una intervenció basada en el treball i l’educació alimentària (en totes les 

seves vessants) a través de la pròpia autonomia.  

 Potenciem que l’estona de l’àpat sigui de manera participativa.

 Fomentem el menjador com un espai de relació col·lectiva i de convivència.



OBJECTIUS GENERALS

 AUTONOMIA: Guiant-nos pel desig natural dels infants envers la 

seva demostració de capacitats, mirem de generar un espai i 

entorn adequat per tal que cada nen/a pugui desplegar la seva 
autonomia.

 PARTICIPACIÓ: Potenciem la seva implicació en el 

desenvolupament de l’àpat, així com en l’estona prèvia i de 

després. 



OBJECTIUS ESPECÍFICS
 Respectar el ritme de cada infant 

 Aconseguir espais tranquils(menys contaminació acústica)

 Treball d’hàbits i projecte d’autonomia 

 Aconseguir que cada infant pugui ser protagonista actiu durant tot l’àpat i per tant ser capaç de 
participar activament del moment del dinar.

 Que els nens/es puguin percebre el dinar com un moment de relació i convivència amb els 
companys/es.

 Parar i desparar el material de taula amb ajuda d’altres companys i  de la comissió i fer-ho d’una 
manera responsable i amb respecte. 

 Conèixer i utilitzar correctament els estris de cuina necessaris durant l’àpat: pinces per servir, plats, 
coberts, tovallons de paper, gerres d’aigua, got...

 Reconèixer els diferents aliments i saber perquè utilitzem uns coberts o altres. 

 Aprendre i conèixer què mengem i perquè ho mengem i ser responsables davant els aliments.

 Utilitzar el vocabulari adient segons les accions desenvolupades.



Accions i moments d’intervenció

 Dins l’espai del menjador, cal generar un espai a on siguin els mateixos nens/es els que 
s’impliquin en totes les tasques derivades de l’estona del dinar. 

 1.Moment previ de preparació i adequació de l’espai del menjador abans de començar l’àpat. 
Per tal que la preparació i adequació de l’espai sigui possible, cal treballar i tenir coneixement 
dels aliments i del  menú, serà a partir d’aquí i en funció d’això que es posaran un coberts o 
altres, així com es prepararan uns estris adients (plats, gerres adaptades, pinces, bols, paneres...)

Consciència plena abans de començar amb un fet tant quotidià com és l’estona del dinar.  

 2.Moment de l’àpat i necessitats in situ. Aquest esdevé el millor moment per tal de facilitar als 
nens/es la seva autonomia. Recordem que la nostra proposta té el seu objectiu en aconseguir 
un canvi d’actitud i desenvolupar un menjador escolar a través de la participació i autogestió 
de tots els alumnes. 

Treballar per tal que siguin els mateixos nens/es els que es serveixein el menjar, tant el primer plat 
com el segon, l’acompanyament, els complements etc...sempre amb el monitor/a com a figura 
referent i guiant, però hem fet un pas més i han estat els mateixos nens/es els que s’han posat les 
quantitats han desitjat (sempre s’ha establert un mínim, es treballa per educar en alimentació). 

 3.Moment posterior a l’àpat (recollida de l’espai col·lectiu). Un cop finalitzat l’àpat, cada infant 
amb la col·laboració de la comissió de menjador serà l’encarregada de fer la recollida de 
l’espai. D’aquesta manera, tots els alumnes de l’escola un cop a l’any duran a terme aquesta 
funció.

Consciència de grup, tasques de cooperació i aprenentatge servei. 



El consell d’infants i la comissió de 

menjador infantil

És important promoure la participació dels infants a través de la creació 

d’una comissió infantil de menjador per tal de potenciar la seva implicació 

dins l'espai de migdia. En Consell d’infants ha de servir com a punt de 

partida per escoltar i treballar les inquietuds sobre els menús i els diferents 

aliments així com poder difondre més coneixement sobre el projecte 

alimentari que desenvolupem.

D’aquesta manera és important convocar reunions i assemblees amb 

representants de curs/cicle per presentar els menús, el recull d’aportacions i 

noves propostes. Cal facilitar i generar l’espai de comunicació per seguir 

evolucionant de manera conjunta el projecte de menjador, autonomia i 

participació.



Acompanyem les possibilitats i capacitats de l’infant en el desenvolupament de la seva autonomia 



El rol de l’educador

 Per potenciar i facilitar l’autonomía dels infants, cal un canvi de ROL tant

dels educadors/es. Poc a poc és important anar consolidant un camí a on

l’acompanyament per fomentar l’autonomia esdevingui l’eix de la nostra

intervenció dins l’espai de menjador.

Confiança, canvi, col·laboració, responsabilitat, proximitat, consciència, 

sostenibilitat, Autonomia, capacitat, valors, convivència, espai i entorn 

adequat, autogestió de l’aliment, coneixement, educació, hàbits 

saludables...


