
L’espai de migdia 

Projecte de Menjador 

Escola Congrés-Indians 

Que las atenciones que recibe el niño sean de buena calidad depende también de la actitud auténtica del adulto. De su sincero y 
profundo interés por el bienestar del niño. Es importante que el niño sienta que toda su persona es importante. Durante las comidas, lo 

esencial no es la cantidad de comida que le ofrecemos, que se lo coma todo, sino que el niño, coma con placer según su apetito, que 
descubra el placer de los buenos sabores y la satisfacción de la saciedad.  

Montserrat Fabrés (“En el día a día, nada es banal, nada es rutina”)  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Justificació i consideracions generals 

El Projecte de Menjador de l’Escola Congrés-Indians, forma part de la filosofia i la manera 

d’acompanyar a l’escola, en tots els moments i en totes les franges, tan les lectives com les no 

lectives.  

Entenem l’acte de menjar com un moment que no només comporta un procés nutritiu, sinó 

que ha d’estar vinculat a sensacions de satisfacció i plaer, de relacions afectives, d’identificació 

social i que, tot i que l’acompanyament principal ha d’estar en el nucli familiar, l’escola esdevé 

un espai habitual on moltes nenes i molts nenes dinen cada dia. 

Des del nostre punt de vista, l’acompanyament a l’espai de migdia ha de ser des d’una cura i 

un respecte molt profunds envers la infància, sense pressions ni coercions, i ha de tenir en 

compte l’autoregulació i l’autonomia, de manera que a l’escola respectem que siguin els 

mateixos infants qui decideixin la quantitat de menjar que necessiten en cada àpat, servint-se 

ells mateixos els seus plats. 

El moment de l’àpat es duu terme als ambients dels infants, amb la voluntat d’evitar un espai 

massificat on un nombre massa gran de nenes i nens dinin a la vegada; en aquest sentit, per 

coherència amb la nostra mirada, cal que el moment de l’àpat sigui relaxat, amb un clima 

acollidor i amb un acompanyament proper amb adults de referència clars per les nenes i pels 

nens. 

El menú que oferim a l’escola és ecològic, i contemplem diversitat de menús per atendre totes 

les necessitats dels infants: menú vegetarià i menús que contemplen les al·lèrgies o 

intoleràncies de les nenes i dels nens. 

El menjador escolar és obert a les famílies, de manera que els familiars que ho desitgen poden 

venir, el dia o dies que vulguin, a dinar a l’escola amb els seus infants. També recomanem que 

aquest acompanyament dels familiars hi sigui a l’inici de l’escolaritat dels infants, quan 

comencen a quedar-se al menjador escolar per primera vegada. Per l’infant és necessari anar-

se adaptant a aquest moment de l’escola, i l’acompanyament familiar afavoreix una vivència 

relaxada i serena a l’infant a la franja de migdia. 

Entenem que l’alimentació va molt lligada a aspectes emocionals per la qual cosa sentim 

important deixar temps als infants per anar-se acostumant a aquest moment, a provar nous 
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gustos i a habituar-se als hàbits i a les dinàmiques de l’estona de migdia. D’altra banda, i per 

coherència amb la nostra mirada i el nostre Projecte Educatiu de Centre, en el moment de 

l’àpat respectem profundament l’autoregulació i l’autonomia de l’infant, de manera que 

afavorim que sigui el mateix nen o la mateixa nena qui decideixi la quantitat de menjar que 

necessita, servint-se ell mateix o ella mateixa el seu propi plat, i també respectem que mengi 

més o menys d’una cosa o d’una altra, segons els seus gustos.  

En aquest sentit, creiem profundament que l’espai de menjador ha de ser un espai que no 

generi angoixa ni neguit a cap infant, i que hem de respectar els seus temps i els seus 

moments. Des del Projecte de Menjador afavorim el fet de potenciar que l’infant connecti 

amb ell mateix en relació a l’alimentació, que mengi per ell, i que desconnecti de voler 

agradar a l’adult en funció del que menja. És important, des d’una mirada de prevenció, 

evitar felicitar als infants si mengen molt, o fer devolucions de disgust si mengen poc. 

Entenem que cadascú menja el que necessita i que ha de connectar amb la seva necessitat, no 

amb la de la persona adulta que l’acompanya. 

Per tant, l’acompanyament adult a l’estona de l’àpat, es centra en oferir als infants si volen 

provar aliments, ajudar-los a autoregular les quantitats, oferint-los la possibilitat de posar-se 

poc menjar si no saben si els agrada i, si ho necessiten, repetir… o no servir-se un aliment en 

concret; en aquest sentit es potencia la importància de no deixar menjar al plat, tenint en 

compte que és cada infant qui decideix la quantitat que necessita el seu cos. També entenem 

que les nenes i els nens necessiten temps per provar nous gustos i noves textures, i que aquest 

temps els va arribant a cadascú quan és el seu moment. 

A l’estona de migdia també s’ofereix un espai de descans o per dormir a aquelles nenes o 

aquells nens que ho desitgen; entenem que el moment de descans o de dormir també va molt 

lligat al sentir emocional de l’infant. Per això és comú que a l’inici de l’escolaritat, quan els 

infants encara no tenen vincles estrets amb les persones que acompanyen l’espai de migdia, 

moltes nenes i molts nens no senten encara la seguretat que necessiten per anar a l’espai de 

descans amb aquests nous adults i noves adultes acompanyants. En aquest sentit, ens anem 

apropant als infants i els oferim la possibilitat d’anar a descansar i, de manera progressiva i 

segons els vincles que van fent amb les persones acompanyants de menjador, van veient quan 

és el seu moment, si és que arriba, per entrar durant el migdia a l’espai de descans. Aquest 

espai està disponible per tots els infants de l’escola que necessiten descansar o dormir al 

migdia. 
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D’altra banda volem destacar el gran compromís per part de l’equip de mestres amb el 

Projecte de Menjador de l’escola. Entenem que l’acompanyament als infants va més enllà de 

la franja lectiva, per la qual cosa el moment de l’àpat amb els infants és obert a l’equip de 

mestres, i és comú veure molts mestres i moltes mestres, cada dia, dinant amb els infants als 

ambients.  

Per tant, i de manera resumida, destacar que entenem el menjador escolar com un espai de 

plaer i de comunicació, on es cuida la calidesa de l’espai i dels materials, es té molt en compte 

l’infant i les seves necessitats autèntiques en relació a l’alimentació i l’equip de menjador, que 

és un equip estable i altament compromès amb el projecte de l’escola, acompanya als infants 

amb una gran coherència amb tot l’exposat en aquest Projecte Educatiu de Centre.  

És un equip de persones que es forma, que es reuneix setmanalment per parlar d’infants i 

d’organització interna, que treballa de manera coordinada amb l’equip de mestres i que 

comparteix el projecte en totes les seves vessants.  

És per aquest motiu que aspectes tant importants d’aquesta franja, com l’autonomia, 

l’autoregulació, l’acompanyament emocional, la confiança amb els infants, l’escolta de l’adult, 
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l’emoció com a part activa de l’àpat, els moments quotidians que construeixen vincles, 

l’acollida i acompanyament a les famílies que venen a dinar amb els infants, el clima relaxat, 

el moment individual i les necessitats de cada infant… són profundament respectats per 

aquest equip i acompanyats des d’una total coherència amb el Projecte Educatiu de Centre. 
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Introducció 

Un dels objectius de l’Escola Congrés-Indians, des dels seus inicis, era crear un Espai de 

Migdia coherent amb el Projecte Educatiu de Centre, de manera que hi hagués una total 

continuïtat entre les franges lectives i les no lectives. Des del nostre punt de vista, era 

important evitar que el moment de l’àpat es dugués a terme en un espai massificat, amb excés 

de soroll i poc cuidat.  

Al mateix temps, ja des de l’inici vam crear un espai profundament respectuós amb els 

processos dels infants en relació a l’alimentació, respectant els seus ritmes i els seus gustos, 

amb la voluntat que no entressin en una relació de desplaer amb l’alimentació. En aquest 

sentit, per nosaltres era important evitar que l’infant arribés a desitjar agradar a l’adult per 

allò que menjava, i que connectés profundament amb un procés d’autoregulació centrat en 

ingerir en funció de les seves necessitats. 

Molts anys després des d’aquest inici, podem afirmar que tenim un projecte de menjador 

consolidat i que s’han complert els desitjos i les intencions que s’hi havien projectat. 

Actualment tenim un espai de migdia on els infants gaudeixen de tot allò que hi passa i que es 

crea a l’escola, amb un menú ecològic i pensat per oferir la nutrició marcada per la 

generalitat de la manera més gustosa possible per als infants. 
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Les persones adultes que acompanyen aquesta franja tant important ho fan amb amor, 

comprenent les necessitats dels infants en les seves edats i en aquest moment tan important i 

delicat com és l’espai de migdia en general i el moment de l’àpat en particular. Des d’aquesta 

mirada, afavoreixen el fet de tastar els aliments que vulguin des del gaudir, o no testar-los i 

menjar allò que gaudeixen, respectant la diversitat humana també en els gustos i amb els 

processos amb el menjar i l’alimentació.  

Després de l’àpat, oferim el màxim ventall de possibilitats que podem, per afavorir que les 

nenes i els nens mantinguin una profunda connexió amb ells mateixos i elles mateixes i amb 

allò que volen i necessiten. En aquest sentit, oferim espais per tasques artístiques i 

manualitats, experimentació dels sentits, jocs de taula, tallers de música o teatre, moviment i 

joc amb materials naturals a l'exterior, sales de psicomotricitat on fer acrobàcies, lluites des del 

joc simbòlic, sortides fora de l’escola, tallers de música i cuina, espais per fer esports 

diversos… I tot amb la màxima llibertat que podem per una lliure circulació dels infants per 

tots aquests espais, materials i activitats, sempre dins d’una estructura delimitada per franges 

d’edats. 

Per tal que tot això sigui possible, cal tenir una estructura ferma que ho sostingui. En aquest 

sentit, ens trobem en un espai on els límits són igual d’imprescindibles que a la franja lectiva, 

límits que es centren en les necessitats generals i les particularitats que van sorgint, vetllant en 

tot moment perquè l’estructura de l’espai de migdia estigui al servei dels infants i de les seves 

necessitats, tant de manera individual com col·lectiva, tenint en compte l’etapa evolutiva i les 

característiques concretes i necessitats individuals de cada infant en cada moment. Per tant, és 

a partir de totes aquestes consideracions que definim les normes, l’estructura, els límits… 

adaptant-nos sempre a les realitats i necessitats que van sorgint, sempre vetllant perquè l’espai 

de migdia sigui un espai segur per les nenes i pels nens. 

Per tant, l’estructura horària general de l’espai de migdia es distribueix de la següent manera: 

- De 14.00 a 14.45. Estona de l’àpat. 

- De 14.45 a 15:50. Circulació lliure i/o sortides als parcs propers a l’escola. 

- 15:50 a 16:00. Recollida d’ambients i tancament a l’ambient de referència de cada infant. 

- 16:00 a 16:30. Sortida progressiva a mesura que les famílies van arribant a buscar als seus 

infants a l’ambient de referència on es troben. 
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Objectius del Projecte de Menjador 

Atenent als principis de l’escola i al seu context, que trobem descrit i definit al Projecte 

Educatiu de Centre, hem definit els objectius de l’espai de migdia per tal de crear un ambient 

respectuós amb la infància, segur i on els infants es puguin expressar. 

Per tal de poder gaudir d’un clima serè, cuidat i respectuós amb les nenes i els nens, l’espai on 

es duu a terme el moment de l’àpat és l’ambient de referència de cada grup classe. D’aquesta 

manera, evitem un espai massificat amb massa infants i transformem l’ambient amb el que 

podria ser un “menjador de casa”. Cadascun d’aquests espais, a l’estona de migdia, 

esdevenen llocs més íntims i cuidats, amb adults de referència fixes per cadascun d’aquests 

espais. 

D’aquesta manera, és més proper i cuidat l’acompanyament a la infància en relació a tastar 

aliments i descobrir nous gustos i textures. Entenem que la manera com l’infant desenvolupa 

l’hàbit de l’alimentació està estretament lligada amb la manera de veure la vida ja que el fet 

de menjar és una necessitat tant bàsica que afecta directament l’estat d’ànim quotidià de la 

nena o del nen. 
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Objectius generals: 

- Detectar, respectar i satisfer les necessitats dels infants. 

- Oferir un marc de seguretat física i emocional pels infants, de manera que sentin i percebin 

que les persones adultes que els acompanyen els cuiden i protegeixen. 

- Relacionar-nos des de l’afecte envers els infants, i entre les persones adultes acompanyants, 

així com amb les famílies i amb l’equip docent. 

- Afavorir l’autonomia dels infants de manera que puguin gaudir des de la seva autoregulació, 

sempre amb el nostre acompanyament proper. 

- Acompanyar als infants en els seus avenços, interessos, reptes… així com en les seves 

inquietuds i pors. 

- Acompanyar als infants en el procés de responsabilitat i cura del material de l’espai de 

migdia, tant d’aquell relacionat amb el moment de l’àpat, com del de l’estona de joc o 

descans. 

- Afavorir una mirada individual i grupal en el moment de servir-se el menjar, tant per satisfer 

la pròpia necessitat d’ingerir aliments com per veure els altres de manera que es prengui 

consciència que el menjar que s’ofereix a cada taula és per totes les persones. 
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L’equip d’acompanyants de menjador 

Rols i funcions 

Les intervencions que es duen a terme per part de les persones acompanyants de migdia estan 

en total coherència amb l’acompanyament als infants durant la franja lectiva i les seves 

observacions, reflexions i intervencions connecten amb la cura i el respecte envers la infància. 

Aquestes accions es concreten en l’acompanyament del desenvolupament de l’autonomia i 

l’autoregulació, mantenint una relació propera amb els infants on el joc en solitari o 

compartit és la base del vincle que ens permet sentir-nos propers o properes. Per això 

l’estructura de migdia està al servei dels infants i de les seves necessitats, a nivell individual i 

col·lectiu, tenint en compte la seva etapa evolutiva i les característiques concretes de cada 

infant en cada moment.  

Els i les acompanyants de menjador han de cuidar el clima general del grup; això comporta 

conèixer les normes generals de l’escola, de cada espai i de cada material, podent flexibilitzar 

aquestes normes sempre que tinguin un sentit en la realitat de l’infant o del grup. En aquest 

sentit, les persones que s’incoporen a l’equip de menjador han de conèixer el Projecte 

Educatiu de Centre i tots els documents de centre que en formen part. 

Una altra de les funcions d’aquests i d’aquestes acompanyants és ajudar a que els infants 

puguin connectar amb la seva necessitat interna de gana i sacietat, oferir moments on es 

pugui disposar de temps per elaborar i sentir  aquesta connexió. 

Finalment destacar la importància d’enfortir la capacitat dels infant de sentir un respecte 

saludable pel seu cos i per les seves necessitats, posant un èmfasi especial entre la relació gana, 

menjar i sacietat: és així com podrem afavorir la identificació d’aquestes necessitats de 

manera que l’infant vagi reconeixent, de manera progressiva, els indicadors que li permetran 

anar fent un procés i un creixement en l’autoregulació. 
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Grup de referència 

L’estructura general de l’espai de migdia es concreta amb una o més persones acompanyants 

(segons l’edat dels infants) per cada grup d’ambient o nivell. D’aquesta manera, els infants són 

acompanyats durant aquesta franja amb una persona de referència amb qui, a poc a poc, van 

construint un vincle que els ajuda en la sensació de seguretat d’aquesta franja. 

En moments de circulació lliure, poden ser acompanyats per altres referents segons els espais 

per on es vagin movent segons els seus desitjos. 

Funcions de gestió, organització i acompanyament 

Funcions generals… 

- Conèixer el menú del dia. 

- Conèixer les dietes i menús especials del grup del que cada persona es fa càrrec. 

- Conèixer els infants i adults eventuals. 

- Conèixer les normes de funcionament dels ambients oberts al migdia (interiors i exteriors). 

- Conèixer les normes de les sortides al parc, a la biblioteca… 

- Conèixer la normativa de primers auxilis i estar-ne al dia.  

- En cas de tenir infants amb protocol mèdic, saber com s’ha d’actuar en cada cas. 

- Fer traspàs a les tutores o tutors si s’ha viscut una situació durant l’estona de migdia que es 

valora que ha de conèixer la persona tutora de l’infant o la família. 
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Abans de dinar… 

- Afavorir les rutines i hàbits d’higiene i cura personal. Assegurar-se que els infants es renten 

les mans i agafen el tovalló. 

- Vetllar perquè hi hagi un clima agradable, tranquil i de seguretat al lloc on es dina. 

- Situar a un lloc concret, en el moment de l’àpat, als infants que necessiten acompanyament 

proper. 

- Recordar les normes generals de l’estona de dinar: no es pot cridar ni córrer, i el moment de 

la recollida el comunica la persona acompanyant adulta. 

- Presentar el dinar. 

- Observar infants que no dinen habitualment i fer-ne un seguiment. 

Després de dinar… 

- Recordar quins ambients estan oberts i quin grup fa psicomotricitat o sortida al parc aquell 

dia. 

- Observar les necessitats del grup i si cal plantejar canvis d’espais o afavorir dinàmiques que 

s’ajustin a la situació observada. 

- Mantenir la puntualitat en el moment d’arribar si fem sortida al parc. 

Funcions de la persona coordinadora 

Abans d’iniciar el curs amb els infants… 

- Comprar material (mobiliari i estris de cuina) tenint en compte la previsió del curs anterior. 

- Neteja del material. 

- Enviar a la gestoria la documentació nova i els horaris. 
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- Demanar el certificat negatiu de delictes sexuals a l’equip de migdia. 

- Enviar el calendari escolar a l’equip de migdia. 

- Planificar la primera reunió: estructura-logística i acompanyament. 

- Planificar les trobades amb les mestres: presència fonamental de les mestres al moment de 

dinar, explicació a les noves mestres i recordatori a les antigues, dels temps del migdia. 

- Demanar el traspàs d’algun infant en concret. 

- Planificar reunions de formacions amb mestres. 

- Planificar els horaris. 

- Demanar les dades de les colònies. 

- Enviar el correu d’inici de curs a les famílies, explicant la primera estructura i l’organització 

que tindrem al migdia. 

- Planificar la formació de l’equip per aquell curs escolar. 

- Donar espai i temps en l’estructura, al projecte de voluntariat 

- Replantejar el dia de la reunió setmanal. 

- Enviar a l’equip el conveni de lleure. 

Al finalitzar el primer trimestre… 

- Enviar la valoració del primer trimestre a les mestres. 

- Coordinar amb l’equip directiu la reunió de menjador en el mateix espai que la reunió de 

cada grup d’ambient del segon trimestre. 

- Fer una reunió amb l’AFA per valorar el primer trimestre (aspectes de gestió). 
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Cap a final de curs… 

- Planificar les últimes reunions de l’equip amb les famílies. 

- Planificar la reunió amb la junta de l’AFA i l’Equip Directiu. 

- Enviar a l’equip de migdia i a l’equip de mestres la valoració de final de curs. 

- Enviar a l’equip de migdia el document on cadascú pugui expressar la disponibilitat i les 

preferències pel proper curs. 

- Enviar a l’equip directiu la possible reestructuració de l’equip pel curs vinent. 

Tasques setmanals quotidianes… 

- Comunicar-se amb la gestoria per informar de baixes, substitucions o casos concrets. 

- Planificar les reunions setmanals d’equip de migdia. 

- Planificar els horaris. 

- Gestionar les baixes i les substitucions. 

- Fer el seguiment del projecte de voluntariat. 

- Fer el registre de les absències de l’equip. 

- Reunió setmanal amb la direcció de l’escola per anar fent un seguiment del Projecte de 

Menjador. 

Altres persones vinculades i compromeses amb el projecte de 

menjador 

L’equip de mestres 

L’equip de mestres és molt conscient de l’importància de l’espai de migdia i comparteix la 

sensibilitat de l’escola de cuidar d’aquest espai. Per això, els mestres i les mestres ofereixen a 

l’equip de migdia el seu ajut sempre que és necessari, tant per reunions de valoració matí-
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migdia com per ajuts puntuals, amb una cura mútua dels espais que compartim per grups a 

l’escola. 

Algunes mestres col·laboren durant l’estona de migdia dinant a l’ambient amb els infants del 

seu grup. Això és totalment voluntari, però amb una repercussió molt important pels infants. 

La presència d’un adult amb qui tenen vincle facilita molt la creació d’aquest espai 

harmoniós i relaxat per gaudir del menjar. 

Les famílies 

Les famílies tenen una gran implicació amb el Projecte Educatiu de l’escola en general, i 

també en l’espai de migdia. El treball coordinat entre l’equip de menjador i les famílies, tan 

de manera individual com col·lectiva, afavoreix el bon funcionament del menjador i la 

resolució de situacions que van sorgint en el dia a dia. 

Les famílies poden compartir l’espai de l’àpat amb els seus fills i les seves filles, així com 

l’estona de migdia si la família té disponibilitat, ja sigui en dies puntuals o més regulars.  
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Aspectes logístics 

Els espais 

Els ambients on dinem 

Tal i com ja hem comentat 

anteriorment, l’espai del 

moment de l’àpat és 

l’ambient de referència de 

cada grup; en aquest espai, 

els infants es senten més 

segurs i còmodes, podem 

dinar en petits grups i amb 

més tranquil·litat. Són espais 

acollidors i agradables on el clima afavoreix la cura i l’acompanyament per part de l’adult o 

l’adulta de referència.  
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Ambients oberts després de dinar 

Quan acabem de dinar activem tota una logística centrada en una estructura que permeti 

que els infants puguin gaudir de diversos espais i materials; d’aquesta manera, procurem 

donar resposta al màxim de necessitats individuals i col·lectives. Partim de la base d’oferir 

espais interiors i l’ambient exterior.  

Els espais interiors estan estructurats i limitats per franges d’edat (uns espais per P3, uns altres 

per P4 i P5, i uns pels infants de 1r a 3r i de 4t a 6è). 

Sales de psicomotricitat 

D’una manera estructurada, cada nivell té sessions de psicomotricitat un dia a la setmana a 

l’estona de migdia. Els infants hi poden anar voluntàriament si els hi ve de gust fer aquesta 

sessió; en cas que no hi vulguin anar, es poden quedar transitant pels ambients interiors i per 

l’exterior. 
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Sortides a l’entorn proper de l’escola 

A partir de P5, es fan sortides setmanals estructurades, a l’estona de migdia, als parcs propers 

a l’escola. 

L’espai de descans 

S’ofereix a tots els nens i a totes les nenes, especialment a aquells i aquelles d’educació 

infantil, la possibilitat d’anar a l’espai de descans a dormir o a relaxar-se una estona.  

Es tracta d’un espai voluntari per tots els infants, de manera que sigui la necessitat autèntica o 

la seguretat afectiva i emocional amb l’entorn, el que porti a l’infant a decidir si anar o no a 

aquest espai.  

En relació als infants més petits, se’ls convida a anar-hi, però sempre es respecta la decisió que 

prenen ja que sentim que obligar a anar a un espai així pot generar un neguit innecessari a 

l’infant.  

Sovint, els infants hi van entrant a mesura que es van sentint més segurs a l’escola i amb més 

vincle afectiu i emocional amb les persones que els cuiden a l’estona de migdia. 
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Conclusió 

Tal i com hem comentat anteriorment, el Projecte de Menjador és un dels documents 

annexos del Projecte Educatiu de Centre de l’Escola Congrés-Indians. Com tot document de 

centre, és una eina flexible i activa, de manera que sempre que es consideri necessari, s’aniran 

fent modificacions i actualitzacions fruit de noves actuacions o de decisions que es vagin 

prenent amb la finalitat, sempre, de millora i creixement. 

Totes les actuacions que es vagin desplegant en aquest document sempre hauran de ser 

coherents amb el PEC, i vetllar en tot moment per un respecte profund per les necessitats 

autèntiques de la infància. 

El menjador escolar és un espai que té tanta importància com la franja lectiva, per la qual 

cosa caldrà seguir vetllant per la cura i l’acompanyament en aquest espai i per la construcció 

conjunta de l’acció educativa que s’hi desenvolupa. 
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