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ESPAI MIGDIA 
 

FUNCIONAMENT DEL DIA A DIA A L’ESPAI MIGDIA 
ACTA 

Matí 
 
A les 09:45 h aproximadament la Marina, que és la monitora de P3 i també assisteix al servei 
d’acollida, passa per totes les aules a recollir les llistes dels infants que es queden a dinar i 
els que no i les dietes especials. 
 
Hi ha dietes que ja estan marcades per tot l’any, com sense gluten, vegetarià… i altres que 
són especials del dia com, dieta per malaltia. 
 
Aquesta informació es porta a cuina, que ja hi ha la cuinera per tal que es pugui preparar 
tot. 
 
Migdia 
 
A les 12:00 h entra la Mari, que és l’auxiliar de cuina i comença a preparar el menjador; 
parar taules del primer torn, ajudar a cuina a enplatar els menús essencials, pelar la fruita 
dels infants mes petits,... 
 
A les 12:50 h arriben la Cèlia (P5 i 1er), la Marina (P3 i acollida) i la Cèci ( P4 i acollida) i en 
Pau (coordinador). 
 
Els grups de P3 i P4 les monitores corresponents els recullen a les seves aules i els 
acompanyen a rentar mans i entrar al menjador. Els de P5, 1er i 2on, la monitora els espera 
a la porta del menjador, per entrar de manera ordenada. 
 
A les 13:00 h comença el primer torn (de P3 a 2on) que és de 45 minuts. 
 
Els infants de P3 i P4 tenen unes taules per ells, per tant dinen amb el grup classe junt amb 
la seva monitora. 
 
En aquest cursos els ofereixen el primer i el segon en un sol plat combinat i el menjar ja 
tallat. I La fruita també pelada i tallada. 
 
A partir de P5 els infants mengen amb taules allargades i estan barrejats entre els cursos 
(p5, 1er i 2on). En aquest cas els van deixar escollir una parella amb qui volien compartir 
taula i la resta va assignar les monitores.  
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Sempre que algun infant demana un canvi es valora i es fa. Expliquen tant empresa com 
escola que ho fan perquè no s’acabin fent taules de nens i nenes, per exemple i també per 
representació de la societat, les diferències i la inclusió de tots els infants. 
 
Als infants de P5 els ajuden amb pelar i tallar la fruita, a partir de primer fan ells 
mateixos/es. 
 
El pa a les taules de P3 i P4 es treu cap al final de l’àpat perquè no s’atipin de pa abans de 
començar a dinar. 
 
Els infants que volen repetir, està pactat de la següent manera; quan un infant vol repetir 
del primer, els demanen que primer es mengin el segon i després poden repetir. 
 
Un cop ha finalitzat l’àpat cada taula te assignat un/a encarregat que amb l’acompanyament 
del/la monitor/a recullen la taula i aquest encàrrec va rotant, fins que ja han fet tots/es i 
tornen a iniciar el cicle. 
 
Si hi ha infants que necessiten mes temps per menjar doncs es queden a la seva taula (el 
segon torn no les necessita) i els altres van al pati. Cada infant te un ritme i amb alguns 
poden estar mes estona, però intenten que surtin tots al mateix temps al pati. 
 
Els infants de P3 a P5 utilitzen el pati petit, les galeries, amb la Marina i la Cèci. I a partir 
de 1er al pati gran amb Cèlia. 
 
Degut a que el pati gran és molt gran i te molts de raconets no se’ls deixava anar a les 
cabanes ja que nomes hi ha una monitora durant aquest espai de temps (en aquest moment, 
els infants del segon torn estan dinant). Els infants van demanar que també volien jugar a la 
zona de les cabanes i el que han acordat es que uns dies son per jugar a la pista i els altres 
a les cabanes. 
 
A partir de les 14:45 h aproximadament ajunten tots els infants i els acompanyen a les seves 
aules. Els grups de P3 a P5 els acompanyen al lavabo a rentar mans i fer una pipi i els de 1er 
i 2on els acompanyen a la seva aula i és en aquell moment que poden parlar amb els/les 
mestres si és que han observat alguna cosa important d’explicar o hi ha hagut alguna 
incidència. 
 
La normativa de pati es discuteix en una comissió de pati que es gestiona des de l’escola 
(amb mestres i infants). El coordinador ha estat convidat en algunes ocasions a participar-
hi. 
 
El segon torn comença a les 13:45 h i s’hi troben els infants de 3er fins a 6é. Els monitors 
d’aquest grups són la Carme i en Jordi. El torn es de 45 minuts, igual que el primer. 
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El segona torn quan els infants entren es troben tots els utensilis per menjar, o sigui plats, 
gots i coberts en una taula auxiliar i cadascú s’agafa els seus hi ho porta  al taula. També 
ajuden als monitors acabar de parar taula amb les aigües, etc… i ells mateixos paren la taula. 
 
Els infants que es queden all menjador fixe tenen un lloc assignat, els eventuals acaben 
ocupant els llocs que queden lliures. Igual que els primer torn poden escollir una parella i 
després seuen barrejats. 
 
Aquest torn són totalment autònoms, es serveixen sols, excepte sopes i cremes. Poden 
decidir si volen un encarregat per servir o no, cadascú es serveix. 
 
El primer plat poden repetir, després de menjar el segon plat. La fruita i iogurt reparteixen 
els monitors 
 
Ells mateixos desparen la taula, tenen un encarregat/da que va rotant. 
 
A nivell d’hàbits amb aquest grup intenten treballar el poder fer un àpat tranquil i mirant 
de no aixecar el to de veu. La monitora quan és hora fa sonar un xiulet i els infants saben 
que és hora de rentar-se les mans a la font de fora i es posen per files de cursos a la porta 
per poder entrar. A mesura que van entrant i que van col·locant els infants que es queden 
de manera eventual van recordant la importància d’adequar el volum de veu i tenir un dinar 
tranquil. 
 
Després van al pati gran, i els queda uns 20-25 minuts abans d’iniciar de nou les classes. 
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Monitors de menjador 
 

Pau - Coordinador 
 
1er torn: P3 (Marina), P4 (Cèci), P5, 1er i 2on (Cèlia i Pau) 
 
2on torn: 3er i 4rt (Carme), 5é i 6é (Jordi) 

 
Contacte 
 

TOT OCI 
 
c/ Doctor Castany 83-85 
17190 Salt (Girona) 
 
Tel: 972 24 46 45 
Fax: 972 94 24 87 
Mòvil: 618 900 206 
 
Correu: totoci@totoci.net 
Web: http://www.totoci.net 
 
Hi ha un telèfon (638 977 950) i correu electrònic (pau@totoci.net) al menú que s’envia 
cada mes a totes les famílies del coordinar, en Pau, per poder comentar qualsevol tema. 

 
 
 

Rebeu una cordial salutació, 
 

Comissió Espai migdia - AFA Bordils 
 

Trobareu aquesta i altres informacions a: www.afabordils.org 


