Llibret de famílies del temps de migdia

Escola Fabra 21-22

Benvolgudes famílies,
Som l’equip de menjador de 7 i TRIA de l’escola i us donem la benvinguda al nou curs per
presentant-vos el projecte de menjador de la nostra escola, un projecte creat i dissenyat per
afavorir l’autonomia i la relació social així com per a generar espais de benestar emocional.
Durant aquest nou curs, acompanyarem als vostres fills i filles en el seu creixement.

Equip de migdia de l’Escola

1. ORGANITZACIÓ

Cada matí a les 8, la Belén, coordinadora del menjador, atén a les famílies que tingueu
dubtes de funcionament i qüestions de l’àmbit pedagògic. Degut a la situació generada
per la Covid, serà atenció telefònica. En cas que necessiteu parlar amb la coordinadora de
manera presencial, cal que demaneu cita prèvia. Us convidem a trucar-nos o enviar-nos un
correu electrònic sempre que ho necessiteu. Valorem que una bona comunicació entre
escola, servei de menjador i família és imprescindible per assolir els objectiu del projecte
educatiu en el que treballem.

2. EQUIP DE MIGDIA

EQUIP PEDAGÒGIC
NOM

CURS

MILA M.

P3 A

ROSER

P3 B

EVA

P3 C

BEA

REFORÇ P3

MARTA

P4 A

CARME

P4 B

CARLA

P5 A

ANTÒNIA (TITA)

P5 B

NURI

1r A

HAMIDA

1r B

CRISTINA

1r C

TERESA

2n A

SUSANNA

2n B
3

ADELMA

3r A

MILA H

3r B

MONTSE

4t A

ENRIC

4t B

ÚRSULA

5è A

AIDA

5è B

SÒNIA

6è A

AUXI

6è B

CARLES

6è C

BELEN

COORDINACIÓ

EQUIP DE CUINA
NOM

TASCA

JESÚS

CUINERA

MARIA VICTÒRIA

AJUDANT

MARIA ROSA

ASL

MARCOS

ASL

RAQUEL

ASL
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3. HORARIS I ESPAIS

CURS

HORARI DINAR

ESPAI DINAR

HORARI

ESPAI ACTIVITAT

ACTIVITAT

PRIMER TORN
P3

12,30-13,45

DINAR AULA PRÒPIA

MIGDIADA A L’AULA PRÒPIA P3.
P4

12,30-13,45

DINAR AULA PRÒPIA

PATI D’INFANTIL (Zones rotatives)
P5

12,30-13,45

13,45-14,45

DINAR AULA PRÒPIA

13,45-14,45

PATI INFANTIL (Zones rotatives)
PRIMER TORN
1r

12,30- 13,45

AULES PRÒPIES

PATI DE PRIMÀRIA ( Zones rotatives)
2n A-B

12,30-14,30

MENJADOR PRINCIPAL

PATI DE PRIMÀRIA (Zones rotatives)
3r A

12,30-14,30

13,45- 14,45

MENJADOR PRINCIPAL

PATI DE PRIMÀRIA (Zones rotatives)

13,45-14,45
13,45-14,45

SEGON TORN
3r B

13,45-14,45

MENJADOR PRINCIPAL

PATI DE PRIMÀRIA (Zones rotatives)
4t

13,45- 14,45

MENJADOR PRINCIPAL

PATI DE PRIMÀRIA (Zones rotatives)
5è

13,45- 14,45
13,45- 14,45

12,30-13,30

MENJADOR AL GIMNÀS

PATI DE PRIMÀRIA (Zones rotatives)
6è

12,30-13,30

12,30-13,30

MENJADOR AL GIMNÀS

PATI DE PRIMÀRIA (Zones rotatives)

12,30-13,30
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Totes aquestes franges horàries son aproximades. Tots els infants en sortir de l’aula,
abans de l’àpat i abans d’entrar a classe treballen hàbits d’higiene personal.
Es desplacen per l’escola respectant els grups bombolla i mantenint les distàncies i
mesures Covid establertes per l’escola.
Els patis, dividits en espais, estan ocupats rotativament pels diferents grups bombolla per
tal que tots els infants puguin gaudir les diferents zones d’esbarjo. El divendres tots els
infants de primària poden compartir pati amb els seus companys de curs en un espai
concret i amb mascareta. Quan estan amb el seu grup bombolla al pati poden treure’s la
mascareta.
Al menjador també es respecta la distància entre grups bombolla i només es treuen la
mascareta en el moment de menjar.
Les activitats es realitzen sempre a l’aire lliure i respectant els grups bombolla.

4. PROJECTES DE MENJADOR

Treballem en base a dos projectes que vertebren la nostra intervenció al menjador
escolar:

PROJECTE EDUCATIU

Servim-nos com a casa
El menjador que jo somio
Espais educatius i
transformadors

PROJECTE ALIMENTARI

Cuina mediterrània, ecològica
i de proximitat
Cuina pedagògica
Al·lèrgies i intoleràncies
alimentaries
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4.1.PROJECTE EDUCATIU:
 Servim-nos, com a casa
Recuperem, després d’un temps guardat a l’armari, el projecte Servim-nos com a casa,
un projecte que consisteix en l’acte de servir-se un mateix el menjar, i on els vostres fills i
filles, es regularan el grau de sacietat i s’organitzaran amb la resta d’infants per establir el
funcionament del menjador, assolint un grau d’autonomia i maduració personal. Dins del
procés d’aprenentatge, i tenint en compte les necessitats de l’infant, eduquem els hàbits
en funció de la seva etapa evolutiva.
Tots els infants del nostre menjador participen activament al llarg de l’estona de l’àpat.
Paren i desparen taula, es serveixen el menjar i en decideixen la quantitat construint
d’aquesta manera una taula rica, mediterrània i on la conversa amb els companys i
companyes marca el ritme de l’àpat.
 El menjador que jo somio
Aquest projecte li anés donant forma amb els anys. Fa un pas endavant en la gestió del
temps de lleure del menjador escolar, oferint un projecte de dinamització de patis basat
en l’autogestió com a eina metodològica.
L’objectiu és assolir graus de participació reals dels nens, allunyant-nos d’espais
educatius amb participació simbòlica o decorativa, on l’infant pugui expressar les seves
idees i organitzar-les i a més a més compartir-les amb els seus monitors.
Un espai/temps on els infants no només puguin escollir quina és aquella activitat que
volen fer després de dinar sinó que la puguin imaginar, dissenyar, crear i finalment
gaudir. Un projecte pensat per facilitar els espais d’autogestió al menjador escolar.
Els infants de la nostra escola es reuneixen mensualment amb les seves monitores per
decidir quines activitats es realitzaran

i com les duran a terme. Tenim

sempre en

compte els talents dels diferents infants i a través d’aquests treballem les intel·ligències
múltiples

que existeixen al grup. La música, la lectura, l’esport i les arts plàstiques

formaran part del dia a dia del nostre menjador.
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ESPAIS TRANSFORMADORS I PROPOSTA D’ACTIVITAT
Aquest nou projecte es treballarà en 4 espais, a partir del segon trimestre.
Espai Natura, Espai Alimentació, Espai Inclusió i Espai convivència

L’Espai Natura ens farà conscients de que la natura forma part del nostre entorn d’escola
i apadrinant arbres, regant i netejant les males herbes de l’hort. Collint les nostres
verduretes de l’hort i preparar-les per tal de portar-les a taula. Fem menjadores d’ocells
amb material reciclat per observar els ocells de la zona.

Espai Alimentació, a través de la conscienciació del malbaratament alimentari, el plaer de
parar taula o de tastar noves receptes aquest serà un espai vivencial i molt divertit. Els
infants elaboraran petites receptes pròpies per acompanyar les verduretes de l’hort, o
crearem receptes junts/es saludables.

Espai d’inclusió, volem que tots els infants es sentin part del menjador, se’l facin seu i
creïn un clima positiu i tranquil. Serà a través d’activitats que treballen les emocions, la
mediació de conflictes, els projectes creatius i el treball cooperatiu, formaran part
d’aquest espai.

Espai convivència,: Planificació, acció social, economia conscient. Cerca creativa de
recursos i solucions, basada en el win-win-win, guanyo jo, guanya l’altre, guanya la terra.
Projectes comunitaris. Assemblees.
4.2 PROJECTE ALIMENTARI:
Cuina mediterrània, ecològica i de proximitat, Cuina pedagògica i Al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries
L’escola disposa de cuina pròpia. Diàriament rebem els productes frescos. En Jesús,
juntament amb les seves ajudants, elaboren el dinar seguint les receptes de cuina que 7 i
TRIA els ofereix.
Entenem la cuina com una eina pedagògica, incorporant-la, per tant, al nostre projecte
pedagògic. Això ens permet treballar perquè els infants desenvolupin el sentit del gust i
el bon menjar, experimentin amb textures, olors, colors i gustos diferents, puguin provar
de tot i alimentar-se seguint una dieta mediterrània equilibrada i variada.
El nostre menú, incorpora matèria primera ecològica, cigrons, mongetes, llenties i arròs.
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També productes integrals pa, arròs i pasta. Cada dimarts es cuina peix fresc de mercat.
Seguim

les

recomanacions

de

salut

https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio
_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_
alimentacio_etapa_escolar.pdf
Disposem d’un pla d’al·lèrgies i intoleràncies on es treballa conjuntament amb la família i
la cuina de l’escola l’adaptació del menú en funció de les característiques específiques de
cada infant.
Celebrem les diferents festivitats del calendari amb àpats especial i tradicionals. Escudella
per Nadal, crema de carbassa per la castanyada o sopa de lletres per sant Jordi.
5. COMUNICACIO I AVALUACIÓ

Per a qualsevol comunicació amb el servei de menjador cal que us poseu en contacte
amb la coordinadora per les diferents vies que us hem descrit al final del llibret.
Si durant el servei succeeix cap incident amb el vostre fill o filla, rebreu una trucada
telefònica. Si hi ha incidències lleus us informem per escrit amb una nota informativa via
correu electrònic.
Els infants de P3 disposen d’un quadern de migdia on es valora el migdia (àpat,
migdiada, autonomia etc...)
Al llarg del curs els infants de P3 a 6è faran una autoavaluació on s’avalua el servei i el
procés d’aprenentatge, acompanyat d’un informe fet per la seva monitora.
Les famílies tindreu cada trimestre a la web de 7 I TRIA www.7itria.cat i a la web de
l’escola https://www.escolafabra.cat/ els menús de cada trimestre. Aquests menús us els
podeu baixar directament a través d’intranet.
La programació trimestral de les activitats també la trobareu penjada al la web de
l’escola. https://www.escolafabra.cat/
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Tokapp
Gràcies a aquesta aplicació, que us heu de descarregar al vostre mòbil, podem tenir una
comunicació fluïda amb les famílies. Rebreu missatges instantanis (receptes, activitats,
variacions en els menús...), notes informatives (a una família, al grup/classe o a totes les
famílies), així com la revista. Adjuntem annex explicatiu.

6. DADES D’INTERÈS

PREU DEL SERVEI: 6,33€

EVENTUALS: 6,96€

INSCRIPCIONS I MODIFICACIONS DE DADES A INTRANET FAMÍLIES
www.7itria.cat

685189839
BELEN
menjador.fabra@7itria.cat
Coordinadora menjador
Qualsevol incidència del dia
que afecti al vostre fill o filla.

GESTIÓ
7 i TRIA, SA

Dietes, absentisme,
Cobrament de rebuts, altes
C/
Carretera
de
Barcelona,
83
eventualitats.....
i baixes del servei de
menjador
08740 · Sant Andreu de la Trucar
Barcaa la coordinadora de
menjador abans de les
936821043
Tel.: 93 682 10 43 10,00h.
menjador.fabra@7itria.cat

Fax: 93 682 30 16
www.7itria.cat
Troba’ns a:
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