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INTRODUCCIÓ
Des de l’equip d’Escola i Lleure de la Fundació Pere Tarrés us presentem el nou projecte
educatiu del menjador escolar d’enguany, que s’ha elaborat amb l’objectiu de fer-ne una
eina de treball més útil i dinàmica per millorar i facilitar la tasca de l’equip educatiu.
Destaquem que el projecte educatiu està en contínua construcció, amb això volem dir que
tot i que al primer trimestre l’equip educatiu elaborarà el projecte, aquest s’anirà
complementant amb les diferents avaluacions quadrimestrals realitzades al llarg del curs.
Aquest té la finalitat de recollir i sistematitzar els processos d’organització del servei de
menjador; així com, de plasmar els objectius educatius a treballar amb els infants.

El Projecte Educatiu pretén donar continuïtat al Projecte Educatiu del vostre centre. En
aquest sentit, seguirem en tot moment les pautes i la normativa del propi centre per tal de
treballar en una mateixa línia educativa.

Equip de Coordinació
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1. LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS
PRESENTACIÓ
La Fundació Pere Tarrés és una
organització no lucrativa d’acció social i
educativa constituïda l’any 1987 reunint
experiències durant més de 50 anys de
treball

i

beneficiaris

amb

més

anuals.

de
El

200.000

seu

àmbit

d’actuació es concreta principalment a
Catalunya tot i que per programes
concrets s’amplia a nivell estatal.
Disposem d’un centre de treball a
Madrid el que facilita la mobilitat
geogràfica per tot el territori espanyol.
La missió educativa de la Fundació
Pere Tarrés és:

LA FUNDACIÓ EN XIFRES
 223.420 persones beneficiàries anuals de la nostra acció.
 203 centres d’esplai que apleguen 17.010 infants i joves i 3.546 monitors/es.
 912 estudiants universitaris.
 16.079 alumnes en cursos de lleure i acció social.
 3.206 infants en 42 escoles bressol gestionades.
 36.402 infants i joves atesos en programes escolars, d’educació ambiental i
de vacances.
 85.822 persones en programes socioeducatius i de noves tecnologies.
 35 projectes de consultoria i estudis.
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EL DEPARTAMENT D’ESCOLA I LLEURE
El Departament d’Escola i Lleure de la FUNDACIÓ PERE TARRÉS té, com a funció
principal, tot el relacionat amb els centres educatius. Entén les escoles com un ens viu,
dinàmic i canviant on hi participen de manera activa 4 agents principals: els infants, les
famílies, els mestres i, en darrera instància, la institució educativa com a tal (el centre). Així,
alhora de pensar en quina és la proposta de valor afegit que proporciona la FUNDACIÓ
PERE TARRÉS , la resposta passa per un servei global, 360º, amb focus a cada un dels
agents i totalment personalitzat.

En els propers apartats, farem atenció a explicar quin és el nostre projecte educatiu i
pedagògic però voldríem dedicar unes línies a destacar l’ampli ventall de serveis i
xerrades que estan a disposició de les escoles que ens fan confiança.
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GESTIÓ DELS EQUIPS HUMANS
A la Fundació Pere Tarrés considerem que un bon monitor de menjador és en essència
un educador, i per garantir l’èxit de la qualitat professional utilitzem tres eines:
1. Selecció de personal: El procediment de selecció de personal és acurat i meticulós ja
que apostem per educadors qualificats. Seguidament mostrem un exemple explicatiu:

Demanda de monitors/es

Selecció del currículum
(Validació d’experiència i
de formació)

Entrevista amb
Recursos Humans
- Test Psicotècnic
- Casos pràctics

Apte

Apte

No Apte

No Apte

Entrevista amb coordinació
Assignació del monitor a una
plaça segons el perfil




Pla d’acollida
Reunió amb el/ la
Coordinador/a la FPT
Reunió inicial al centre
escolar assignat. (Per
conèixer l’equip).

Període de prova

Apte
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1. Seguiment i avaluació de l’equip educatiu: un cop superada la selecció de
personal, l’equip de coordinació, a través dels directors/es de cada menjador i
mitjançant visites periòdiques, realitzen el seguiment de la tasca de l’equip
d’educadors, la resolució d’incidències diàries i el seguiment de la línia educativa de
l’equip.
2. Formació de l’equip educatiu: en el seguiment realitzat per l’equip de coordinació
es fa una detecció de necessitats formatives de l’equip educatiu. Aquesta detecció
es tradueix en un pla de formació intern amb una oferta de cursos adaptats a les
necessitats de cada any.

A continuació presentem la informació referent a les titulacions més rellevants necessàries
per l’equip d’intervenció de la Fundació.
Referent a la titulació de “Director de Lleure”, cal destacar que d’un equip de 5 persones:
SI TENEN LA TITULACIÓ

1

NO TENEN LA TITULACIÓ

4

Referent a la titulació de “Monitor del lleure”, cal destacar que d’un equip de 5 persones:
SI TENEN LA TITULACIÓ

5

NO TENEN LA TITULACIÓ

0

Referent a la titulació de “Manipulador d’aliments”, cal destacar que d’un equip de 5
persones:
SI TENEN EL CERTIFICAT

5

NO TENEN EL CERTIFICAT

0
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2. EL CENTRE EDUCATIU
CALENDARI DEL CURS 2019/2020
PREVI INICI CURS


12 de Setembre  Reunions equips escola i inici curs escolar

1r TRIMESTRE: 12 de Setembre al 20 de Desembre de 2019


11 de Setembre  Diada de Catalunya



A principi d’Octubre  Realització de PE



24 de Setembre  Dia de la Mercè



1 Novembre  Tots Sants



6 Desembre  La constitució



8 Desembre  Inmaculada Concepció



A finals del 1er trimestre  Avaluació trimestral

Vacances Nadal: del 21 de Desembre de 2019 al 7 de Gener de 2020 (ambdós inclosos)

2n TRIMESTRE: 8 de Gener al 3 de abril de 2020


A finals del 2n trimestre  Avaluació trimestral

Vacances Setmana Santa: del 4 d’abril al 13 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

3r TRIMESTRE: 14 d’abril al 20 de juny del 2019


1 Maig  Dia del treball



A finals del 3er trimestre  Avaluació trimestral



1 Juny  Segona Pasqua

Festes de lliure disposició: 24 de setembre, 4 de novembre, 24 de febrer, 29 de maig
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DADES BÀSIQUES DE L’ESCOLA

FITXA TÈCNICA
Nom de l’Escola

ACIS Artur Martorell

Adreça

Pl. Can Baro 1-3

Codi Postal

08024

Població

Barcelona

Telèfon i Fax

932842418 - 932847299

acisllar@gmail.com
a8006945@xtec.cat

Web i e-mail:

Ideari
L’Escola ACIS Artur Martorell és una escola concertada amb un Projecte de continuïtat des
de la Llar d’Infants fins a 4t d’ESO. És una escola d’una línia educativa que acull nens i
nenes des que són nadons fins al final de l’ensenyament obligatori; repartits en dos edificis:
Llar d’Infants i Parvulari a l’edifici del Carrer Miquel dels Sants Oliver, 4 i l’Educació Primària
i la Secundària a la Masia de la Plaça Can Baró 1-3, al districte d’Horta Guinardó.

L’escola es defineix, des dels seus orígens fins a l’actualitat, com una escola petita, familiar,
de barri, acollidora, oberta a tothom, catalana, social, activa, participativa i veritablement
inclusiva. El seu punt fort és l’afirmació: "CADA INFANT TÉ DRET A LA MILLOR
EDUCACIÓ POSSIBLE"

Per això, juntament amb els aprenentatges cognitius, vetlla per fer possible una educació
integral de qualitat per a tothom educant en la reflexió i l'esperit crític, l'autoestima, el
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respecte a les persones i les coses, el valor dels valors; treballant per una acció tutorial
responsable, la col·laboració de les famílies, assegurant el seguiment personal de cada
alumne/a; i vetllant per la formació permanent del professorat, oferint els equipaments i
material pedagògic necessaris, ensenyant i utilitzant noves tecnologies, la coordinació
pedagògica- didàctica al llarg de les tres etapes que s’imparteixen, orientant els i les
alumnes d'acord amb les seves aptituds i preferències, no permetent que cap alumne/a en
quedi exclòs o exclosa per motius econòmics.

El model educatiu de l’escola està basat en el desenvolupament integral tot potenciant en
els i les alumnes l'admiració i el respecte per la natura, la reflexió sobre qüestions
transcendents de la vida, el respecte vers els altres i la comprensió i el coneixement dels
nostres orígens i de les nostres tradicions; així com en el sentit cristià de la vida que mai no
discreparà amb les actituds ni els comportaments d'aquells per a qui, la bona convivència i
el respecte als altres, sigui una manera natural de comprendre i viure la vida.

El Projecte Educatiu de Centre de l’escola ACIS Artur Martorell es fonamenta en sis pilars:


L’adquisició d’uns bons aprenentatges per part de tot l’alumnat: l’alumne/a com a centre
del procés d’aprenentatge.



L’educació integral dels nens, nenes, nois i noies per a què esdevinguin ciutadans i
ciutadanes competents socialment.



L’educació en la igualtat d’oportunitats i el respecte envers els altres.



La participació, implicació i compromís de tota la comunitat educativa en la vida de
l’escola com a valor intrínsecament democràtic.



La llengua catalana com a llengua vehicular, d’aprenentatge i el coneixement de la
cultura pròpia com a principi de cohesió.



L’educació en els valors de l’humanisme cristià.

Horari base
La franja horària del menjador escolar és de les 13:00 hores fins les 15:00 hores. La
directora del servei i un dels monitors fan de 12:45h a 15h, mentre que la resta de l’equip
fa de 13:00 hores a 15:00 hores.
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Edats i cursos dels infants
El servei de menjador va adreçat a infants d’edats compreses entre els 6 anys i els 16 anys,
distribuïdes de la següent manera:


Cicle Inicial: 30 nens i nenes.



Cicle Mitjà: 32 nens i nenes.



Cicle Superior: 30 nens i nenes.



ESO: 14 nens i nenes.

En resum, els alumnes que fan ús del servei de menjador fixe, són un total de 106
aproximadament.

Procediment d’esporàdics
Els alumnes que fan ús del servei de menjador esporàdicament són uns 6 infants setmanals,
aproximadament.
Les famílies que volen deixar al seu fill/a esporàdicament a dinar hauran de comunicar-ho
a l’escola i comprar el tiquet de l’àpat. L’escola s’encarregarà del cobrament i comunicarà
diàriament el nombre d’alumnes esporàdics a la directora del servei de menjador. En
finalitzar el servei, la responsable del migdia corroborarà amb secretaria el nombre
d'alumnes esporàdics.

Vestuari laboral
Des de la Fundació Pere Tarrés es facilita un nou vestuari laboral per treballar dins de la
franja horària del servei de menjador. El vestuari consta de 2 estoles per monitor i guants.

PERSONES RELACIONADES AMB EL SERVEI DE MENJADOR
A part de l’equip de monitors hi ha moltes persones implicades de manera directa o indirecta
en el menjador, algunes d’aquestes persones són:


Responsable del Menjador: Laura Domènech, Aleu Agulló, Xavier Casas.



Monitoratge de menjador i pati: Erola Espinosa, Lourdes Barnils, Pau Vernet i Baharu
Dembaga.
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Consergeria/Secretaria: Núria.



Cuina (Nom de l’empresa i referents): Aramark, Montse i Miriam.

INFRAESTRUCTURA
Espais
Els espais que es fan servir durant l’estona de migdia són els següents:
Espais exteriors: Durant l’estona del migdia, tots els
alumnes usuaris del servei comparteixen el pati. En
aquest espai hi ha dues cistelles de bàsquet, dues
porteries de futbol, lavabos i una font. També compta
amb uns porxos que s’utilitzen els dies de pluja.

Espais interns: Al pati, tot just a la zona dels porxos, hi ha una sala que els alumnes utilitzen
per ballar, fer jocs de sobretaula, llegir, pintar o fer deures.

Menjador: L’espai de menjador consta de 8 taules de 6 persones i 2 taules de 4 persones
i 1 taula de 5 persones. També comptem amb una taula auxiliar que queda situat al costat
de la porta de la cuina i l’utilitzem per anar posant els plats i gots bruts. I una altra taula des
de la qual es serveix el dinar.
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Lavabos: Els lavabos que utilitzen els alumnes es troben al porxo del pati. Hi ha un per als
nens i un altre per les nenes.

Plànol del menjador
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2. PROPOSTA EDUCATIVA
3.1 EL PROJECTE EDUCATIU
L’equip pedagògic de la FUNDACIÓ PERE TARRÉS entén com a necessari enfocar el
Projecte Educatiu des d’una planificació i visió estratègica, tot marcant objectius per
tot el curs fins a aterrar al nivell d’activitat. D’aquesta manera, cadascuna de les
activitats realitzades, es farà en base a un model, uns objectius per àmbit que siguin
pedagògics i formarà part d’una programació operativa. A continuació es presenten les
principals idees de treball del Projecte Educatiu.
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A la FUNDACIÓ PERE TARRÉS entenem l’espai de
menjador com un espai educatiu i com a tal amb unes
finalitats clares i definides. La proposta educativa amb la
qual treballem dibuixa dos pilars fonamentals en l’espai de
migdia, d’una banda l’àpat amb una finalitat educativa i
l’altre el lleure. Aquests dos pilars són les dues bases en
les quals transcórrer el nostre projecte educatiu.

Transversalment a aquests dos grans pilars del projecte educatiu, es treballa seguint una
pedagogia activa que fomenti sobretot, la convivència, el respecte, els valors i
l’autonomia dels infants. Aquest curs treballem valors a través del joc, racons i tallers amb
els infants.
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3.1.1 EQUIP DE MONITORS

A continuació es detalla l’equip educatiu del servei de menjador i les seves tasques a
realitzar.
NOM
Maria L.

HORARI
12:45h a 15:00h

CURS
DIRECTORA
1r EP - ESO

Erola E.

13:00h a 15:00h

1r EP – 2n EP

Lourdes B.

13:00h a 15:00h

3r EP – 4rt EP

Baharu D.

13:00h a 15:00h

5è EP – 6è EP

Pau V.

12:45h a 15:00h

1r ESO – 4rt ESO

DIRECTOR/A DEL SERVEI:
Maria Llorà (1r EP a ESO)
HORARI: 12:45h a 15:00h
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MONITORA:
Erola Espinosa (1r EP a 2n EP)
HORARI: 13:00h a 15:00h

MONITORA:
Lourdes Barnils (3rEP a 4rt EP)
HORARI: 13:00h a 15:00h
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MONITOR:
Baharu Dembaga (5è EP a 6è EP)
HORARI: 13:00h a 15:00h

MONITOR:
Pau Vernet (1r ESO a 4rt ESO)
HORARI: 12:45h a 15:00h
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Organització de l’equip educatiu

MONITOR
Maria

Maria

HORARI
12:45h

12:45h – 13:00h

TASCA A DESENVOLUPAR

ESPAI

Recollir els llistats dels alumnes (fitxes, eventuals, Secretaria.
règims...).

Armari dels monitors.

Revisar amb la cuinera el menjar del dia, tant

Menjador

dels al·lèrgics i Intolerants. I dietes.
Maria i Pau

12:45h – 13:10h

Parar les taules pel 1r torn i servir el primer plat.

Menjador

Maria, Erola, Lourdes
Baharu i Pau

13:10h – 13:45h

Espai d’àpat. 1r torn.
Espai d’esbarjo.

Menjador
Pati

Maria, Baharu i Pau

13:45h – 15:00h

Parar les taules del 2n torn i servir el 1r plat.

Menjador

Espai d’àpat. 2n torn. Acompanyar els infants
que encara no han acabat de dinar.
Erola i Lourdes

Pati

Espai d’esbarjo.
Recollir i preparar el torn del dia següent.
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3.1.2. NORMATIVA A L’ESPAI MIGDIA
Vetllar pel compliment de la normativa vigent aplicable de l’escola, és mantenir un criteri comú
dins de l’àmbit educatiu al servei de menjador. Per aquest motiu és convenient establir unes
normes clares i que coneguem tots i totes, a fi d’evitar contradiccions que ens dificulten
l’assoliment dels objectius i la planificació del menjador que ens hem marcat en el nostre dia
a dia.
Les normes generals de convivència del centre són d’aplicació a totes les activitats i serveis
de l’escola.
El respecte a les persones i el bon ús dels materials i recursos s’apliquen també a l’estona
de menjador escolar, així com als diferents espais utilitzats durant aquest horari; per la qual
cosa, qualsevol dany o desperfecte ocasionat per un mal ús o imprudència haurà de ser
valorat, i s'actuarà d'una manera proporcionada.
D’altra banda, des de l’escola i des de Fundació Pere Tarrés s’entén l’espai de menjador
com un context ideal per practicar la convivència, les bones formes i les actituds de solidaritat
i servei als altres, a més del foment d’hàbits higiènics, d’alimentació equilibrada i educació
per a la salut.
Per tal d’afavorir un bon funcionament del servei, s’han fixat una sèrie de normes que seran
d'obligatori compliment per a tots els usuaris del menjador escolar:

Higiene:
-

Caldrà potenciar la neteja: els infants es rentaran les mans abans de dinar i les dents un
cop hagin finalitzat l’àpat.

-

Els nens ajudaran en les tasques de parar taula, així com de recollir-la (retirar els plats i
els coberts bruts, neteja i l'ordre de la taula).

Menjador:
Tots els comensals estan obligats a mantenir un clima de menjador agradable:
-

Entraran i sortiran de manera ordenada.

-

Ocuparan el seu lloc i adoptaran la postura correcta.
Pàgina 20
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-

Utilitzaran correctament els coberts i el tovalló (aquest any de roba el porten de casa i el
canvien un cop per setmana)

-

Beuran i menjaran pausadament sense atipar-se.

-

S’alçaran quan correspongui.

-

Es comunicaran amb els demés amb un to de veu adequat.

-

Els alumnes no podran fer ús de mòbils ni de qualsevol altre tipus de reproductor de
música durant l'espai de menjador i pati.

-

Els infants hauran d’acceptar els horaris i torns que s’estableixen per al bon funcionament
del menjador.

Monitors:
-

Cal ser puntuals en les entrades i sortides, i complir els horaris establerts.

-

Els monitors no poden fer ús del mòbil gratuïtament davant dels infants (per exemple quan
es vigila el pati).

-

Cal vetllar per la higiene dels infants i la nostra pròpia (cabells recollits, mans i estoles
netes...).

-

Els monitors han de parlar amb educació i en un to de veu adequat, donant exemple als
nens.

3.1.3 OBJECTIUS GENERALS I DE L’EQUIP EDUCATIU
Per tal de dur a terme el nostre projecte i vetllar per una educació saludable i de qualitat
centrada en l’espai de l’àpat i del lleure, ens hem plantejat uns objectius generals per tots
els infants assistents a l’espai migdia:
Objectius

Com assolir-ho ?

Respectar les normes i els horaris



del servei de menjador.

Penjant cartells de normativa a un lloc
visible pels infants.



Explicant la normativa al grup fent servir el
cartell informatiu.
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demanar les coses



Donant exemple fent sevir paraules de cortesia.

Fomentar el respecte entre els



Unificant de criteris.

companys, personal de l’escola i



No utilitzant expressions grolleres o mots

Aprendre

a

amb educació.

els monitors.

encara que es diguin de manera dolça.


Fent mediació davant de qualsevol conflicte.



Vetllar per la seguretat dels nens i nenes.



Mantenir una bona relació social, seguretat,
afecte i atenció.



Dinamitzant activitat d’esbarjo.

els companys.



Facilitant moment d’intercanvis.

Fomentar l’autonomia dels nens.



Donant responsabilitats als infants en el servei.



No resolent les dificultats a la primera, deixar

Aprendre

a

relacionar-se amb

que ho intentin i guiar-los.
Fer

un

bon

ús

de

les

instal·lacions i del material.



Treballant la normativa del centre.



Reflexionant sobre les conseqüències d’un mal
ús de les instal·lacions i del material.



Afavorir la imaginació i creativitat de l’infant des
del lleure.

Fer que el servei del migdia
esdevingui

un



temps

Amb el reforç dels hàbits, actituds positives per
part dels nens i nenes i dels monitors durant el

d’aprenentatge.

servei de menjador, activitats dins d’un ambient
agradable i enriquidor tant en l’alimentació,
repòs, moviments, etc..


Vetllar perquè el servei de migdia esdevingui un
temps de trencament de la jornada escolar i un
temps de descans per a tots els nens i nenes.
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Aquests objectius són generals per a tots els infants, des de 1r fins a la ESO. És important
recalcar que són objectius que fan referència als infants.
Tots els objectius tant generals com específics s’aniran revisant i analitzant totes les
setmanes per si s’han de buscar solucions o canvis.
De la mateixa manera, per tal de dur a terme una tasca educativa de qualitat, enguany
proposem els objectius que duran a terme l’equip educatiu referent a l’espai de migdia.

Objectius
Mantenir un bon ambient de treball.
Mantenir una mateixa línia pedagògica per actuar unànime escola-cuina-FPT.
Mantenir una bona comunicació amb la cuina i la direcció de l’escola.
Treballar segons la proposta educativa de l’escola, el DOM i la FPT en general.
Tenir cura i responsabilitat alhora de repartir els menús especials.
Incorporar, en la mesura que es pugui, noves formes de treballar la llengua anglesa
durant l’espai de l’àpat

Aquests objectius fan referència a l’equip de monitors/es i al director/a. Són les tasques
individuals i grupals de millora.

3.1.4 L’ÀPAT
Els infants han de dedicar l’espai de menjador a realitzar l’acte fisiològic d’alimentar-se, però
l’àpat va més enllà d’això, és un espai educatiu. Al tractar-se d’un fet cultural hem de tenir en
compte els hàbits i normes socials que porta implícit (seure correctament, utilitzar bé els
coberts, respectar el to de veu, etc.), així com el foment d’una alimentació saludable.
Treballar aquests aspectes en la infància fomenta un aprenentatge implícit pel futur.
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Objectius específics en l’espai del menjador

A continuació es detallen els objectius dels infants en l’espai de menjador.
Objectius

Com assolir-ho ?

Caminar amb calma i ordre



Pujar i baixar les escales correctament.

pels



En el cas de que un infant es desplaci corrents

passadissos

i

menjador.

tornarà

a

realitzar

el

desplaçament

correctament.
Controlar el to de veu.



L’infant aixecarà la mà per avisar al monitor.



Cantant cançons per el silenci
Ex: Qui m’escolti que es toqui el nas...

Menjar

quantitats

equilibrades.



Beure aigua i menjar pa de forma mesurada.



Repetint un cop finalitzar l’àpat.



Menjant a un ritme adequat i respectant el ritme
dels altres i saber esperar.



Mastegar correctament.



Menjar de tot.

Principals línies d’actuació
Per tal que tot l’equip educatiu treballi amb una mateixa línia educativa i els diferents cursos
tinguin una continuïtat, es proposen una sèrie de normes bàsiques a complir per tot l’equip
de monitors:


Mantenir un ambient tranquil alhora de l’àpat.



Vigilar que els infants no facin mal ús del material, a l’espai del menjador.



No es podrà repetir fins que no s’hagi acabat el menjar del plat (1r plat i/o 2n plat).



Es donarà pa a partir del 2n plat.



Oferirem la nostra ajuda per tallar el menjar als infants de 1r i 2n de Primària. A
partir de 3r els infants ho faran sols.



Durant l’estona de l’àpat els infants no podran anar al lavabo.
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Proposarem mètodes pedagògics alternatius al càstig tradicional per la resolució
de conflictes entre els infants.



Per tal de mantenir un ordre, només es podrà aixecar un per taula o en petits grups.



Caldrà asseure’s bé a la cadira i fer un bon ús dels estris a taula.



Fomentarem hàbits saludables al servei de migdia.



Davant les dificultats que pugui presentar un infant amb el menjar, l’equip de
monitores sempre negociarà amb ell perquè almenys el tasti i mengi una mica.

3.1.5 EL LLEURE
L’educació en el lleure és tota intervenció educativa en situació de temps lliure i fora dels
àmbits de l’ensenyament reglat. El seu mètode educatiu es basa en la transmissió de valors
per part dels educadors, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant
els recursos que ofereixen les activitats pròpies del temps d’esbarjo. La importància de
l’educació en el lleure radica en la recerca d’aquesta educació integral de la persona.
Treballem diversos objectius a través de joc.
Objectius específics en l’espai de pati

Objectius

Com assolir-ho ?

Vetllar per la seguretat i la



Localitzant els espais susceptibles de ser perillosos.

integritat dels nens i nenes.



Sabent com actuar en cas d’emergència.



Seguint la normativa del centre.



Utilitzant el sentit comú..



Deixant que proposin jocs en els que participi la

Compartir els jocs i els

majoria del grup.

espais amb els companys i
companyes.



Distribuint els materials i espais.



Respectar les instal·lacions.



Aprendre a guanyar i a perdre en el joc.



Aprendre a compartir.



Potenciar les activitats proposades pels nens,
individuals o col·lectives.
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Potenciar els valors com



Proposant activitats on es treballin els valors.

compartir,



Tenint els valors presents en tot moment en la nostra

respectar

als

altres, aprendre a dialogar,

actuació.


Resolent els conflictes que es puguin ocasionar.



Gaudir d’un ambient agradable.



Potenciar la relació entre monitor i infant.

Vetllar per la seguretat i la



Localitzant els espais susceptibles de ser perillosos.

integritat dels nens i nenes.



Sabent com actuar en cas d’emergència.



Seguint la normativa del centre.



Utilitzant el sentit comú.

...

Dinamització i activitats
L’equip de coordinació de la FPT segueix posant a l’abast dels equips de monitors/es, un
ventall de recursos pedagògics per realitzar a l’estona d’esbarjo.
Totes aquestes dinàmiques, activitats, jocs o tallers han estat prèviament adaptades a l’espai
de pati.

Les activitats que es plantegen sempre estan emmarcades en aspectes tant educatius com
lúdics, així com adaptades a les edats dels infants per tal de treballar coneixements, hàbits i
valors des d’un concepte de lleure creatiu, educatiu i engrescador sempre tenint en compte
el benestar dels infants.

Els monitors i monitores plantegen un horari mensual per trimestres on hi ha una distribució
de la setmana en dies de joc lliure, dies de racons i dies de jocs per grups d’edat.

Pàgina 26
(IQ-PPEE-24)

Rev2 (01/09/16)

www.peretarres.org

3.2 PROTOCOLS D’ACTUACIÓ
3.2.1 PROTOCOL D’ALÈRGIES I INTOLERÀNCIES
A principi de curs, l’escola fa saber les al·lèrgies i intoleràncies dels infants tant a la cuinera
com a l’equip de monitors.

Cada dia es prendrà cura dels aliments que els nens amb al·lèrgies no poden prendre. En
cas d’incidència amb algun aliment, ràpidament s’avisarà a la Núria (secretaria de l’escola)
i ella avisarà a les famílies.
El protocol d’urgències alimentàries estarà en lloc visible i de fàcil accés. A disposició
immediata de les persones responsables d’aplicar-ho.
L’escola ens disposarà de tota d’informació actualitzada i personalitzada dels nens/es que
es quedin al servei de menjador i la posarà a disposició del equip de Monitoratge i Cuina,
indicant el curs al que pertany l’alumne.
Mesures preventives alimentàries
Les famílies informaran a la secretaria de l’escola si el seu fill o filla té algun tipus d’al·lèrgia
o intolerància a través d’un certificat mèdic. La secretaria de l’escola li facilitarà la informació
a la directora del menjador i aquesta la compartirà amb l’equip de cuina i l’equip de
monitoratge.
Caldrà prendre cura de no fer servir estris que hagin estat en contacte amb altres aliments
quan manipulem menjar de nens amb intoleràncies i al·lèrgies. El menjar d’aquests nens
vindrà en safates individuals.

Aquest curs tenim diversos infants amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
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Formació del personal de Monitoratge i Servei
L’equip de monitoratge del servei de menjador rebrà un curs formatiu referent a la prevenció
d’al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, en relació als diversos trastorns alimentaris que hi
puguin tenir els nens/es al seu càrrec i en el cas de produir-se com reconèixer la seva
simptomatologia.
Referent a la titulació de “Manipulador d’aliments”, l’equip de monitoratge del servei de
menjador que ja disposa de la titulació realitzarà càpsules de reciclatge com a recordatori del
seu contingut.

Operativa de servei de control
Abans de començar el servei de migdia, tot ha d’estar a punt per atendre els infants.
A partir del moment en que els nens i les nenes accedeixen al menjador, s’activen els
protocols de servei i control específics de cada curs. Tot i que els monitors i el personal de
cuina coneix als nens i les nenes i les seves particularitats, és necessari seguir
exhaustivament totes les directrius i la planificació contemplada a continuació:


Llistat únic: El director del servei disposa d’un llistat amb la relació dels nens i la seva
al·lèrgia i intolerància. L’equip de monitoratge està al cas de les al·lèrgies i intoleràncies
del seu grup.



Ubicació: Els nens i les nenes del servei de menjador amb al·lèrgies i intoleràncies seuran
sempre al mateix lloc de la taula.

Quan hi hagi una suplència d’un monitor/a encarregat de grup, la directora del servei prendrà
mesura sobre l’actuació del grup d’infants amb al·lèrgies e intoleràncies o bé assignarà a un
altre monitor la responsabilitat del grup.
Documentació aportada per la família en cas d’una al·lèrgia o intolerància
S’ha d’aportar un certificat del metge on especifiqui el tipus d’al·lèrgia o intolerància que
pateix l’infant.

Pàgina 28
(IQ-PPEE-24)

Rev2 (01/09/16)

www.peretarres.org
Actuació davant d’una al·lèrgia e intolerància

Sempre que un nen/a hagi d’anar a un centre hospitalari, caldrà que la persona acompanyant
porti en la mesura del possible el certificat mèdic i la medicació específica que estigui al
centre. El medi de transport utilitzat serà el transport públic (preferentment el taxi) o amb
vehicle oficial (policia, bombers, ambulància,...).
Seguiment i comunicació
Preses totes les mesures necessàries davant una al·lèrgia o intolerància alimentària i
independentment de la major o menor gravetat de la mateixa:
 Informarem a l’Escola dels antecedents del fet oferint tota mena de detalls
explicatius i la nostra forma de procedir. L’escola decidirà qui truca a la família.
 En el cas de trucar la directora del servei, establirà contacte amb la família per
detallar el fets i tranquil·litzar-la. Oferint-li col·laboració total en allò que sigui
necessari per la ràpida millora i benestar del nen/a.
 Informarem al nostre coordinador/a del departament d’escoles que determinarà les
mesures correctores que siguin necessari aplicar a nivell del monitoratge.
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Principals símptomes d’al·lèrgia - intolerància alimentària:
Els símptomes d’una reacció al·lèrgica als aliments poden aparèixer ens segons o poques
hores desprès de la ingestió, beguda, contacte o inhalació de l’al·lergogen (a la majoria
d’ocasions durant la primera hora )


Cutanis:
o Inflamació de llavis, boca, llengua, cara, gola.
o Picor.
o Urticària, erupcions a la pell.
o Dermatitis atòpica.





Gastrointestinals:
o Dolor.

○ Nàusees.

o Còlics.

○ Edema de cavitat oral.

o Vòmits.

○ Diarrea.

Respiratoris:
o Crisi asmàtica.

○ Tos irritativa

o Rinitis.

○

Prurit.

o Edema de cavitat nasal i gola.



Oculars:
o Prurit i edema



Cardiovascular:
o Dolor toràcic.
o Arítmies, Hipotensió.
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3.2.2 PROTOCOL DE PLUJA
Els xàfecs en determinades temporades suposen una alteració total del ritme establert al
funcionament diari del menjador i, per els alumnes, un cert clima de nerviosisme. Per això
és important elaborar un bon pla de pluja i que tots els monitors siguin coneixedors del
mateix.
A continuació el detallem:
Els nens dinaran com sempre al menjador seguint els mateixos torns que habitualment.
Durant el temps d'esbarjo no podran sortir al pati com acostumen, per la qual cosa es
repartiran els nens entre els espais coberts del pati, com són els porxos i les sales de jocs
(primer torn) i el menjador (segon torn). Tant a les sales de jocs, com al menjador se'ls
proporcionaran jocs de sobretaula, així com la possibilitat d'avançar deures, escoltar música
o llegir, segons es consideri més convenient.

3.2.3 PROTOCOL D’ACCIDENT D’UN INFANT
La prevenció dels accidents té per objectiu eliminar tot aquells factors de risc i de conducta
que causen els accidents. Per mitja de l’educació podem canviar els hàbits i les actituds dels
infants, s’ha de fer una valoració important, perquè educar en la prevenció no vol dir restringir
la llibertat individual ni la creativitat del joc dels infants.
Zones principals de risc a l’escola

EL MENJADOR: Ferides incisives, cops amb la safata, caigudes pel terra moll, intolerància
als aliments (gluten i lactosa), diarrees, vòmits...
EL PATI: Traumatismes per enfilar-se a les porteries, caigudes a les escales, hemorràgies
nassals per cops de pilotes, picades d’insectes , cops de calor a l’estiu...
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A L’AULA: L’ennuegament per un objecte petit , punxades d’un objecte per anar descalç
(xinxetes) , enganxades de dits a les portes, caigudes dels llitets, ensopega ments amb
joguines escampades pel terra, polls per canvi de pintes, ...

S'entén per primers auxilis, les cures immediates, adequades i provisionals prestades a les
persones accidentades o amb malaltia abans d’ésser ateses en un centre assistencial.
PROTEGIR - No deixar mai l’infant sol.
AVISAR - Activar l’ajuda, deixar al grup amb un altre monitor o demanar a un nen que
vagi a buscar al director/a de menjador. A continuació, informar a qui sigui oportú amb
el procediment establert.
SOCÒRRER - Atendre l’Infant o mantenir-lo tranquil fins que arribi la persona indicada.

La persona de l’escola que té accés a les dades de cada infant és la Núria (secretaria), per
la qual cosa, ella mateixa serà l’encarregada d'avisar les famílies en cas de necessitar-ho.
Si un infant es fa mal, l'encarregat de curar-lo serà un dels monitors. A l’escola disposem
de diverses farmacioles repartides per tot l’edifici. Les més properes al nostre lloc es troben
a la cuina i al laboratori (una de les sales de joc del pati). En cas de necessitar gel per curar
algun cop o torçada caldrà anar al menjador i demanar-ho a la Montse, ja que el gel es troba
al congelador de la cuina.
D’altra banda, si l’accidentat necessita assistència mèdica serà acompanyat al CAP més
proper (CAP Sanllehy: Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 16-18, 08024 Barcelona) i la
Núria avisarà a la seva família.
Si un infant es troba malament es procedirà de manera diferent segons el cas:


Si li fa mal la panxa abans de dinar se li donarà menú de règim per tal de no

forçar l’aparell digestiu.


Si vomita durant el dinar se li retirarà immediatament el plat, i se li prendrà la

temperatura.
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Si té mal de cap se li portarà a un lloc tranquil i se li prendrà la temperatura.

En qualsevol dels casos, si l’infant té febre s’avisarà a la família. En cas que algun alumne
hagi de prendre un medicament, ha de portar-lo amb el nom i amb l’autorització mèdica, així
com la dosi i l’horari d’administració apuntat a l’agenda. Aquest control el portarà la Núria i
el mestre del curs corresponent.
Els medicaments els guardaran els mestres a la classe i els portaran els propis nens al
menjador si s’ha de prendre a l’hora de dinar, o els guardarà la directora de menjador, segons
es consideri més oportú.

3.2.4 PROTOCOL D’EMERGÈNCIA
És responsabilitat de l’escola facilitar-nos el pla d’emergència. No obstant, no sempre
l’escola té preparat aquest pla on contempla l’estona del servei de migdia.

Per tal de tenir els aspectes més importants recollits, i poder saber les coses més rellevants
a tenir en compte, hem fet, des de la FPT, un document que es treballarà conjuntament amb
l’escola mitjançant el Pla d’Emergència del centre escolar i/o la col·laboració del referent de
l’escola que s’encarregui d’aquests temes.
D’aquesta manera podrem extreure les dades més rellevants com els espais, recorreguts,
etc; que es fan servir a l’estona de migdia i omplir aquest document per tal de posteriorment
fer la formació a la resta de l’equip.
El director/a de menjador és el màxim responsable d’aquesta Organització, i com a tal ha de
formar i informar a cadascun dels membres de l’equip, d’igual forma a totes les noves
incorporacions, i assegurar-se que el monitor un cop format signa la Fitxa conforme es
compromet amb l’Organització en cas d’Emergència.
Contemplem el mateix punt de trobada, situat al pati de l'escola (a ran del mur exterior), així
com el recorregut i les recomanacions a seguir en cas d'emergència.
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Hem pres nota d’on es troba cada un dels extintors de l’escola i del seu funcionament. Els
més propers als espais que utilitzem durant l’estona de migdia són:
PLANTA BAIXA


Laboratori (pati)



Sala de jocs (pati)

1a PLANTA
Escales de pujada al menjador (al costat de la sala de professors)
MENJADOR
Escales de sortida al pati (al costat del menjador)
CUINA

Aquest document es pot trobar a la carpeta de director, dins de l'armari de l'entrada disposat
per a l'equip de monitors de menjador.

3.3 AVALUACIÓ I OPERATIVA DE SEGUIMENT
Per tal de tenir un projecte educatiu de qualitat, cal fer un seguiment i una avaluació d’aquest
per tal que compleixi, amb escreix, la proposta educativa inicial. De la mateixa manera, la
seguiment ha de ser constant per tal d’adaptar a la realitat aquest projecte i anar corregintlo i millorant-lo.
Avaluacions quadrimestrals
Entenem l’avaluació com un seguiment periòdic del projecte i del treball de l’equip. És per
això que l’equip educatiu compta a una sèrie d’hores remunerades per tal de dur a terme les
reunions de planificació i d’avaluació del servei.
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A continuació es detallen les principals reunions que es duran a terme durant el curs:


La primera es fa a principi de curs i es realitza per definir el projecte, elaborar els objectius
amb els quals treballarem i descriure el funcionament i organització de l’equip.



La segona, abans de les festes de Nadal, té com a objectiu avaluar el primer trimestre i
concretar les propostes de millora de cara al segon trimestre.



La tercera, abans de les festes de setmana Santa, per avaluar com ha anat el segon
trimestre i comprovar el grau d’assoliment dels objectius proposats.



La quarta, a principis de juny, es farà el tancament del curs i es farà registre de les
propostes de millorar de cara al proper curs.



Es fan reunions d’equip sempre que sigui necessari i es vetlla per una comunicació
fluida i diària.

Avaluacions a infants

Els infants són avaluats pels seus monitors, periòdicament, al llarg del curs. Aquesta
valoració està adreçada tant a l’escola com a les famílies.

Es valoraran aspectes com els hàbits personals assolits, la relació amb els companys/es i
monitors, o la implicació en les diferents activitats.

Operativa de seguiment
Tal i com s’ha dit, existeix un seguiment permanent del treball educatiu dut a terme a l’espai
de menjador. De la mateixa manera, al finalitzar el curs es fa una valoració del curs.
Les eines fonamentals per realitzar l’avaluació del quotidià són:


Visites periòdiques del coordinador/a: en aquestes és realitza una observació de la
tasca desenvolupada pels equips. Es detecten necessitats formatives, se’ls donen
recursos pedagògics, recolzament per resoldre possibles conflictes dins de l’equip,
altres maneres d’organitzar-se donat que el lloc de coordinació permet tenir una visió
més amplia pel fet de visitar més centres escolars, etc.
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Avaluacions quadrimestrals: són informes on es fa una avaluació dels diferents temes
del quotidià, com són: els espais, l’organització, el funcionament, les incidències,
propostes de millora, etc.
Aquestes avaluacions es fan en un primer moment amb l’equip educatiu i posteriorment
amb l’escola, això ens permet assegurar el seguiment de la línia educativa plasmada en
el projecte educatiu de menjador.
Es realitzaran dos informes durant l’any, el primer al tornar de les vacances de Nadal
i una segona durant el mes de maig.



Informes del director/a: el director/a és la persona encarregada del bon funcionament
del menjador i realitza aquesta funció a diari, és el nexe d’unió entre l’escola i la FPT.
Per aquest motiu té la responsabilitat de: liderar l’equip de treball del centre i que
cadascú faci la seva tasca corresponent, d’informar al coordinador/a del funcionament
del menjador, de fer propostes de millorar, entre d’altres. Aquesta comunicació
director/a – coordinador/a ens permet realitzar l’avaluació diària del servei.
En el cas de possibles incidències, s’informarà a la coordinador/a mitjançant un full
d’incidències i així, prendre les mesures oportunes per poder resoldre-les.
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