
L’ESPAI DEL 

MENJADOR

EL TEMPS DEL MIGDIA A 

L’ESCOLA



“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.



L’INFANT és el PROTAGONISTA del seu 

àpat
Intervenció al menjador escolar

 SOLS PODEM! Programa d’autonomia integral dins el menjador

Sota el lema “Sols Podem!” nosaltres plantegem una proposta d’intervenció educativa dins l’espai del
menjador basada en el treball i l’educació alimentària (en totes les seves vessants) a través de la pròpia
autonomia.

La nostra idea és la de proposar diferents eines per tal que tots els alumnes participin i es converteixin en
protagonistes i agents directes de totes aquelles accions que es poden vincular directament a l’estona
del menjador escolar. Confiem en les aptituds dels infants.

Hem d’entendre que l'autonomia és “la capacitat per a un individu d'assumir la plena responsabilitat dels
seus actes”. El nostre plantejament, escoltant també les demandes del les famílies, pretén facilitar als
infants tot allò que sigui necessari dins el menjador escolar per tal que aquests esdevinguin autònoms.
Per tal d’arribar a assolir el màxim grau d’autonomia i així d’autoaprenentatge, volem propiciar el millor
camí possible.

Autonomia, Confiança, canvi, col·laboració, responsabilitat, 
proximitat, consciència, sostenibilitat, capacitat, valors, 
convivència, espai i entorn adequat, autogestió de l’aliment, 
coneixement, educació, hàbits saludables...



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 

 Educació en valors a partir del col·lectiu 

 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.



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



Acció prevista en els diferents espais: Com ho farem?

L’execució de les accions previstes estan dotades de diferents variables que són les que ens 
permetran dur a terme el treball de nutrició i alimentació, així com adquirir valors directament 
vinculats a un espai de relació comunitària, un espai col·lectiu i de convivència i a on cada infant 
podrà desplegar la seva autonomia en funció de les eines que els hi proposarem.
En funció de cada moment, les conductes a desenvolupar es plantegen de manera col·lectiva o a 
nivell individual, tot i així la principal idea és trencar amb les conductes tradicionals i aconseguir un 
model de participació horitzontal (treball en equip, ajuda mútua...) més que no pas  de caire més 
“jeràrquic” a on hi ha un encarregat (generalment assignat per reforçar alguna conducta) i els altres 
esperen a rebre. 
La idea és vincular al màxim a tots els alumnes i fer-los partícips en tots els àmbits del menjador 
escolar.  

Com treballarem:
- Cada alumne a nivell individual serà protagonista actiu durant l’àpat. A través de diferents eines i 
un cop asseguts a taula, proposem que sigui cada nen/a el que es serveixi el pa, s’amaneixi els 
aliments, es serveixi els complements etc. 

- En  aquelles ocasions a on s’ha de  dur  a terme un treball cooperatiu, plantegem el 

desenvolupament a través de petites comissions dels mateixos alumnes. És a dir, a través de la 
dinamització de l’equip de monitors i de manera “acompanyada”, es crearan petites comissions 
directament vinculades a l’espai del menjador i que de manera setmanal seran les responsables de 
la “gestió”.    



Moments d’intervenció
1.Moment previ : 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 per servir adients etc.

D’aquesta manera s’aprofitarà per conèixer “Què mengem i perquè”, es durà a terme un treball de nutrició i alimentació, i a 
partir d’aquest coneixement hi vincularem la resta de tasques que ens permetran dotar l’espai del menjador de les eines 
necessaris per al seu desenvolupament. 

Relació de tasques que durà a terme la comissió de menjador i sempre de manera conjunta: 

 - Instal·lació d’una pissarra a l’entrada del menjador a on s’escriurà el menú diari i els nutrients que aquest ens aporta.

 - Parament de taules 

 -Preparació de tots els estris necessaris per tal que l’àpat es desenvolupi perfectament (bols amb pa, bols de postres, 
pinces per servir, etc)

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. 

CANVI VISIÓ DE L’EDUCADOR- CONFIANÇA vs ASSISTÈNCIA

Aconseguir que siguin els mateixos nens/es els que es serveixin tot 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/acompanyant , fer un pas 
endavant i que siguin els mateixos nens/es els qui es posin les quantitats desitjades (sempre s’ha establert un mínim, es treballa 
per educar en alimentació). 

3.Moment posterior a l’àpat (Col·laboració en tasques col·lectives)). 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, i així trenquem amb l’habitual funcionament de que “recull l’últim que acaba”. 
Novament recordem que darrera de les nostres accions, impera el treball dels valors mitjançant la convivència del nen/a 
amb el col·lectiu, i amb aquest tipus d’iniciativa el que pretenem és que tots/es es sentin igual i puguin dur a terme les 
mateixes accions, independentment del ritme d’ingesta o del dia que tinguis. 



Itinerari del Projecte

Temporització per cada curs

 Objectiu Final:

implementar “l’autoservei” de tots els plats. Facilitar els recipients corresponents i 

adequats els aliments del dia, i que siguin els mateixos nens/es, s’han servit les 

quantitats desitjades. Sempre sota la guia i acompanyament del monitor/es.

Dur a terme un canvi de ROL tant dels infants com dels educadors/es i a poc a 

poc anar cconsolidant un camí a on l’acompanyament per fomentar 

l’autonomia és l’eix de la nostra intervenció dins l’espai de menjador.

ATENCIÓ! Aquest projecte sempre va de la mà del PCAIA de cada escola



 Educació Infantil de P3 a P5 (Dinen a les aules i/o a un espai els màxim adequat possible a nivell de 
mobiliari)

A les 12.15h: Les educadores entren a les aules i expliquen que hi ha per dinar. De totes maneres, setmanalment es va fent un treball del menú, 
sabem què mengem i per què ? 

Setmanalment, es defineixen un o dos  alumnes  protagonistes (serà rotatiu tot el curs) que seran qui repartiran els plats a les diferents taules, els 
tovallons i els coberts. En el cas de P3 també seran els maquinistes de la fila per anar a dormir.

Estona del dinar (CANVI VISIÓ DE L’EDUCADOR- CONFIANÇA vs ASSISTÈNCIA)

 Els infants seuen a taula, cadascú té el seu lloc assignat. I abans de començar, cal dir als companys/es: Bon Profit!

 Les monitores prèviament hauran posat al mig de les taules tot el material que necessiten i que són dificultosos de traginar  pels nens/es 
(els gots, les gerres d’aigua, les paneres, el setrill...)

 El primer plat i segons el grau de dificultat o perillositat (sopes calentes, llegums amb caldo, cremes...) el serveix l’adult, però sempre de 
manera consensuada amb la monitora i amb ple coneixement del que li estan servint. Quan es consideri òptim i adequat i sempre que 
sigui possible, cal promoure l’autoservei. 

 Acabat el primer plat i treballant la consciència del col·lectiu, cada nen/a deixa el recipient apilat al centre de la taula. Els responsables
escollits ho porten fins a la zona del desbrossat. 

 Hi ha una taula auxiliar on estan apilats els plats del segon. Allà l’infant protagonista recull el plat que necessiten els companys i els va 
repartint per així poder servir-se el segon.

 Mentrestant, a la taula les monitores posen el bol i l’estri necessari per a que la mainada es serveixi el segon plat. Cada infant es posa en 
el plat la quantitat que vol menjar (segons l’orientació dels monitors/es) amb la condició que el que es posin s’ho han d’acabar. La 
quantitat de la repetició no pot ser igual que l’anterior.

 Les monitores en tot moment acompanyen i ajuden al nen/a

 Les amanides i tots els complements també estan en bols amb els estris corresponents i els mateixos nens/es es serveixen  (pinça, 
cullereta…) 

 Un cop acabat i servit el segon plat, la monitora col·loca el bol de la fruita amb la pinça corresponent. La fruita si s’ha de pelar ho farà la 
monitora davant de l’infant. Assegurant-se que són coneixedors de la forma original de la fruita.

 Acabat l’àpat, cada infant es recull se seu plats, coberts i gots i ho col·loquen a la zona de brut. Els protagonistes ajuden a l’equip 
d’educadores amb els estris col·lectius. 

* A p3 és important eliminar l’ús dels pitets i fer un treball adequat dels tovallons. Així com facilitar l’és del ganivet sempre i promoure'l molt els 
dies d’aliments tous, de manera que tota l’etapa d’infantil tingui un treball progressiu i que els infants a p5 ja l’utilitzin de manera autònoma al 
complet. 



Educació Primària – Cicle inicial - 1r i 2n 

A les 12.15h: Els educadors del temps del migdia entren a les aules i expliquen que hi ha per dinar. De totes maneres, setmanalment es va fent un treball del 
menú, sabem què mengem i per què ? Quins aliments de temporada tenim al menú? Què vol dir proximitat?....

Setmanalment, es defineixen un o dos  alumnes que formaran part de la comissió de menjador, que seran qui de manera conjunta amb tots els altres 
representants dels cursos, escriuran el menú a la pissarra d’entrada al menjador. 

També es defineixen uns protagonistes de taula per tal que siguin els que gestionin els moviments de recollida conjunta de plats, portar les safates de menjar 
pels companys/es etc...seran els qui gestionaran les tasques més col·lectives. 

Estona del dinar (CANVI VISIÓ DE L’EDUCADOR- CONFIANÇA vs ASSISTÈNCIA)

 Els infants entren al  menjador, agafen el tovalló i de seguida seuen a taula, cadascú té el seu lloc assignat. I abans de començar, cal dir als 
companys/es: Bon Profit!

 Els participants a la comissió de menjador prèviament hauran posat al mig de les taules tot el material que necessiten, els plats buits i tot el que són 
dificultosos de traginar o que s’han de compartir (les gerres d’aigua, les paneres, el setrill...)

 El primer plat es serveix des de cuina per la manca de temps del que disposem al treballar en tres torns, però sempre de manera consensuada amb la 
monitora responsable i amb ple coneixement del que li estan servint. Quan es consideri òptim i adequat i sempre que sigui possible, cal promoure 
l’autoservei. 

 Acabat el primer plat i treballant la consciència del col·lectiu, cada nen/a deixa el recipient apilat al centre de la taula. Els protagonistes escollits ho 
porten fins a la zona del desbrossat. 

 Hi ha una taula/moble auxiliar on els servei de cuina va deixant amb calent les safates amb els segon plat. En aquest cas els monitors/es ho porten fins a 
les taules per tal que tots els infants puguin auto servir-se el segon. És a dir, les monitores posen el bol i l’estri necessari per a que la mainada es serveixi el 
segon plat. Cada infant es posa en el plat la quantitat que vol menjar (segons l’orientació dels monitors/es) amb la condició que el que es posin s’ho 
han d’acabar. La quantitat de la repetició no pot ser igual que l’anterior.

 Les monitores en tot moment acompanyen i ajuden al nen/a

 Les amanides i tots els complements també estan en bols amb els estris corresponents i els mateixos nens/es es serveixen  (pinça, cullereta…). Aquests si 

que els han repartit els participants a la comissió de menjador. 

 Un cop acabat i servit el segon plat, el de la comissió de menjador va a buscar el bol de la fruita amb la pinça corresponent per a tota la taula. 

 Acabat l’àpat, cada infant es recull el seu 2n plat i postres, coberts i gots i ho col·loquen a la zona de brut. Els protagonistes ajuden a l’equip 
d’educadores amb els estris col·lectius i a fer una recollida general, així com la preparació pel següent torn. (consciència de grup. 



Educació Primària – Cicle mig i superior – de 3r a 6è

A les 12.15h: Els educadors del temps del migdia entren a les aules i expliquen que hi ha per dinar. De totes maneres, setmanalment es va fent un treball del menú, 
sabem què mengem i per què ? Quins aliments de temporada tenim al menú? Què vol dir proximitat?....

Setmanalment, es defineixen un o dos  alumnes que formaran part de la comissió de menjador, que seran qui de manera conjunta amb tots els altres 
representants dels cursos, escriuran el menú a la pissarra d’entrada al menjador. 

També es defineixen uns protagonistes de taula per tal que siguin els que gestionin els moviments de recollida conjunta de plats, portar les safates de menjar pels 
companys/es etc...seran els qui gestionaran les tasques més col·lectives. 

Estona del dinar (CANVI VISIÓ DE L’EDUCADOR- CONFIANÇA vs ASSISTÈNCIA)

 Els infants entren al  menjador, agafen el tovalló i de seguida seuen a taula, cadascú té el seu lloc assignat. I abans de començar, cal dir als companys/es: 
Bon Profit!

 Els participants a la comissió de menjador prèviament hauran posat al mig de les taules tot el material que necessiten, els plats buits i tot el que són 
dificultosos de traginar o que s’han de compartir (les gerres d’aigua, les paneres, el setrill...), així com hauran preparat els menjadors per tal de desenvolupar 
l'àpat correctament. 

 El primer plat es serveix des de cuina per la manca de temps del que disposem al treballar en tres torns, però sempre de manera consensuada amb la 
monitora responsable i amb ple coneixement del que li estan servint. Quan es consideri òptim i adequat i sempre que sigui possible, cal promoure l’autoservei. 

 Acabat el primer plat i treballant la consciència del col·lectiu, cada nen/a deixa el recipient apilat al centre de la taula. Els protagonistes escollits ho porten 
fins a la zona del desbrossat. 

 Hi ha una taula/moble auxiliar on els servei de cuina va deixant amb calent les safates amb els segon plat. En aquest cas els monitors/es ho porten fins a les 
taules per tal que tots els infants puguin auto servir-se el segon. És a dir, les monitores posen el bol i l’estri necessari per a que la mainada es serveixi el segon 
plat. Cada infant es posa en el plat la quantitat que vol menjar (segons l’orientació dels monitors/es) amb la condició que el que es posin s’ho han d’acabar. 
La quantitat de la repetició no pot ser igual que l’anterior.

 Les monitores en tot moment acompanyen i ajuden al nen/a

 Les amanides i tots els complements també estan en bols amb els estris corresponents i els mateixos nens/es es serveixen  (pinça, cullereta…). Aquests si que 
els han repartit els participants a la comissió de menjador. 

 Un cop acabat i servit el segon plat, el de la comissió de menjador va a buscar el bol de la fruita amb la pinça corresponent per a tota la taula. 

 Acabat l’àpat, cada infant es recull el seu 2n plat i postres, coberts i gots i ho col·loquen a la zona de brut. Els protagonistes ajuden a l’equip d’educadores 
amb els estris col·lectius i a fer una recollida general, així com la preparació pel següent torn. (consciència de grup. 



Comissió de menjadors i Consell 

d’infants

 Cal dur a terme la comissió infantil de menjador amb l'objectiu de 

promoure la participació i implicació dels infants dins l'espai de migdia. 

 També el Consell d’infants, que ens ha de servir 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 cal obrir i facilitar l’accés conjunt a diferents reunions i 

assemblees amb representants de curs/cicle per presentar els menús, el 

recull d’aportacions i noves propostes. La idea és facilitar i generar l’espai 

de comunicació per seguir evolucionant de manera conjunta el projecte 

de menjador, autonomia i participació.



 “L’infant que ha augmentat la seva pròpia independència amb 
adquisició de noves capacitats, només pot desenvolupar-se 

normalment si té llibertat d’acció (…) Qualsevol ajuda innecessària és 
un obstacle per al desenvolupament”

Maria Montessori

AUTONOMIA i PARTICIPACIÓ 
de l’INFANT per transformar

el temps del migdia 
des de l’acompanyament


