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Benvolgudes famílies, 

Creiem que l’espai de migdia s’ha de valorar com un temps de descans, lliure, alternatiu, participatiu, 
autònom i educatiu, respectant sempre la necessitat dels infants d’esbarjo i de trencament amb les 
activitats lectives. Estem parlant d’un espai de temps suficientment important i rellevant, per a donar-li una 
atenció específica, amb uns objectius i una intencionalitat definida.  

L’equip de migdia ha d’organitzar aquest espai educatiu i acompanyar als infants durant aquesta estona 
per tal que sigui un espai d’aprenentatge i creixement personal, que es sentin a gust i gaudeixin, es 
respectin i rebin el suport que necessiten en cada moment. En aquest aspecte entenem els interessos dels 
infants com un eix vertebrador de la nostra tasca,  per tant l’infant és el protagonista del seu propi 
desenvolupament.  

A continuació us fem un recull de tot el que serà l’organització de l’espai mig dia, així i tot estarem 
permanentment pendents de com evolucioni el Covid, cal que prengueu la informació que us donem a 
continuació com a vàlida i vigent, però també susceptible de ser modificada en qualsevol moment amb 
l’objectiu d’adaptar-nos a les mesures sanitàries que es vagin detectant. 

 

1. Equip de l’espai de migdia: 

L’educador/a és l’acompanyant durant el procés d’aprenentatge dels infants en el temps de lleure i de 
menjador. També és referent de cara als infants/joves i per tant, ha de ser responsable i conscient del rol 
que exerceix en tot moment, així com del projecte educatiu per poder-lo dur a terme. A més, cal que tingui 
iniciativa i mostri una actitud activa, resolutiva i propera als infants, tot sabent posar límits i vetllar perquè 
aquests es respectin.  

L’educador/a ha de treballar en equip, ha d’estar disponible i ha de ser capaç de crear espais de 
participació, detectar les necessitats dels infants del seu grup i vetllar perquè aquestes estiguin cobertes. 
També cal que trobi espais per reflexionar sobre la seva tasca i estigui al dia dels debats o canvis que 
puguin sorgir en relació amb l’educació en el lleure.  

L’educador/a ha de dinamitzar el grup de tal manera que aquest acabi adquirint unes habilitats i eines per 
a respectar-se i créixer. Cal acompanyar-los i donar-los els recursos necessaris per ajudar-los a 
desenvolupar-se entenent que els infants estan en constant procés de canvi.  

A continuació us presentem l’equip de l’espai mig dia 

 

EQUIP DE MIGDIA 
 

CURS 

Roser Juaneda 
Maknd 

INFANTIL – BLAU 

Guillem Sagristà 
Lucía Castejón 

INFANTIL – GROC 

Marina Tordera 
Adriana Rivera 

INFANTIL – TARONJA 

Pau Ventura 
INICIAL – DELTA 

Martí Jerez 
Isona 

INICIAL – ÈPSILON 

Judit Burniol 
3R 
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Martí Mulero 
4T 

Roger Cortés 
5È 

Alba Rufo 
6È 

 

 

 

2. Torns de menjador 

Hi haurà dos torns diferents al menjador per tal de mantenir la separació entre els diferents grups estables 

i assegurar una bona atenció als infants. Cada grup estable, tindrà una zona concreta assignada, tant per 

l’estona de l’àpat com per el temps de lleure. 

Per qüestions de seguretat, continuarem fent servir tovallons de paper enlloc dels de roba.  

Educació infantil 3 anys: 

Del dilluns 13 al divendres 17 els infants NO tindran servei de menjador. A partir del dia 20 els servei de 

menjador funcionarà amb normalitat per totes aquelles famílies que ho necessiteu. Si voleu fer us del 

servei, us demanem que, en cas de no haver-ho fet encara, li comuniqueu al coordinador (Gerard Puig) 

via correu electrònic esguard.lavinia@gmail.com, que estarà a la vostra disposició.  

Durant tot el curs, els infants de primer any d’escola (no sabia si posar P3 o si no volen dirho aixi) 

disposaran de la segona hora del menjador per dormir i descansar a les classes. 

 

A continuació, detallem quina serà la distribució de l’espai a l’hora de dinar: 

 

 

 

TORN DE 
MENJADOR 

GRUPS ESPAIS MIGDIA HORARI 
ESPAIS DE 

LLEURE 

TORN 1 

INFANTIL – BLAU 
Sala de 

Psicomotricitat 
12:10 

PATI (Dividit en 3 
espais) 

 
TERRAT (Dividit en 2 

espais) 

INFANTIL – GROC 
Menjador 

12:10 

INFANTIL – TARONJA 
Menjador 

12:10 

INICIAL – DELTA Menjador  12:10 

INICIAL – ÈPSILON Menjador  12:10 

TORN 2 

TERCER Menjador 13.10 
 

PATI (Dividit en 2 
espais) 

 
TERRAT 

 
CARRER (Al parc de 

davant l’escola) 
 

QUART Menjador 13.10 

CINQUÈ Menjador 13.10 

SISÈ Menjador 13.10 
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Pel que fa al primer torn de menjador, per qüestió de distàncies de seguretat, només hi menjaran 4 grups, 

el grup que falta, en aquest exemple el grup Blau de infantil, menjarà a la Sala de Psicomotricitat. Aquesta 

distribució serà rotativa i tots els grups de infantil dinaran durant un trimestre a aquesta Sala. 

A més a més: 

• Hi haurà desinfecció de l’espai entre el 1r torn i el 2n. 

• Farem torns per parar taules, sempre i quan siguin del mateix grup bombolla. 

• Hi hauran encarregats (dintre del mateix grup bombolla) de la neteja de menjador, passar la baieta 

i l’escombra. 

• Els espais de lleure sempre seran rotatius, alternant els diferents espais durant tots els dies de la 

setmana. 

 

 

3. Temps de lleure 

Considerem que el joc ha de ser, juntament amb els infants, el protagonista de l’estona de lleure. Jugant 
podem relacionar-nos, podem aprendre, podem expressar allò que sentim, els nostres desitjos, les nostres 
inquietuds, les nostres pors, etc. Jugant també podem reproduir situacions quotidianes que ens permetin 
aprendre i gestionar conflictes, podem desenvolupar la nostra creativitat i posar en joc la imaginació.   

Per tot això, és molt important oferir un ampli ventall de recursos materials i espais, i organitzar-los de 
manera que els infants els tinguin a la seva disposició i puguin escollir lliurement aquells que millor 
s’adeqüen per a satisfer les seves necessitats relacionades amb el joc. Així doncs, pensem que l’equip de 
d’educador/es ha de ser l’encarregat d’oferir i organitzar aquests espais i recursos per tal que els infants 
puguin jugar lliurement. Els diferents entorns dels que disposaran durant el temps de lleure seran: 

- Sorral 
- Lectura 
- Joc simbòlic i manipulatiu 
- Art 
- Esports diversos 

 

Apostem per una participació infantil i juvenil a l’hora d’elaborar altres propostes de racons/entorns i 
materials de joc pels infants i joves, on els i les monitores recullin els seus interessos i preparin (amb l’ajuda 
dels infants i joves, si s’escau) les propostes a realitzar durant l’estona de lleure.  

 

4. Informació de menjador: 

 

Menús, al·lèrgies i intoleràncies 

Per qüestions de seguretat, les coordinacions de la vostra escola han de conèixer perfectament qualsevol 

incidència en matèria d'alimentació (al·lèrgies i intoleràncies). Per aquest motiu, demanem que en el 

moment de fer la inscripció, si fos el cas, adjunteu l’informe mèdic. Volem deixar clar que aquells aliments 

que no agraden no s’han de tractar com a intolerància o al·lèrgia d’aquest propi aliment. En cas de que hi 

hagués algun canvi al llarg del curs, és important fer-nos-ho saber el més ràpid possible. 

Es respectaran els aspectes culturals de tots els infants del centre educatiu i les diferents dietes que puguin 

seguir les famílies a l’hora de poder elaborar el menú de l’escola.  
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Informes 

L’equip del migdia de tots els cursos realitzarà dos informes al llarg de tot el curs, un a finals de gener i un 

a final de curs per tal de poder informar a cada família sobre com està l’infant durant l’estona de menjador, 

quins hàbits està adoptant i com s’està relacionant amb la resta de companys i companyes tant durant 

l’estona del dinar com el temps de lleure. 

Aquests informes aniran conjuntament amb la línia de l’escola i es presentarà en el mateix moment que ho 

faci la mateixa. 

 
5. Contacte Famílies -  Espai de Migdia, Acollides i Racons de tarda 

 

• Si durant l’estona del migdia les coordinacions li han d’administrar algun medicament o heu de 

notificar canvis en la recollida del vostre infant en el servei de tarda, a la nostre pagina web 

(https://lesguardcoop.cat/) i a la web de l’escola, trobareu un document on heu de portar omplert i 

donar-li a la tutora del vostre infant o enviar-lo per correu electrònic abans de les 9.00h. 

 

• Qualsevol canvi referent a la utilització del servei de menjador l’haureu de notificar abans de les 

9,00h del matí, via correu electrònic o al número de telèfon de la coordinadora del vostre centre. 

(hem de ser molt rigoroses amb això ja que el procés de cuina i les mesures de seguretat ens 

comporta ser-ho). 

 

Coordinació: Gerard Puig 

Telèfon de contacte: 722 616 981 

Horari: de 8.30h a 14h i de 15.15 a 16.15h  

Correu electrònic: esguard.lavinia@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Ens fa molta il·lusió i ens reconforta sentir-vos cada vegada més aprop. 
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