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ENTITATS ESPAI MIGDIA

www.9naturalcuina.cat

ENTITAT QUE GESTIONA:

- Cuina i menú
- Equip de cuina

www.meseducacio.coop

ENTITAT QUE GESTIONA:

- Projecte pedagògic
- Equip de mestres de migdia
- Gestió econòmica



A L’ESPAI MIGDIA...
Seguim la mateixa línia educativa de l’escola.

Els adults acompanyem els infants en el seu desenvolupament.

Treballem la responsabilitat, l’autonomia i la convivència.

Reforcem els hàbits a taula que els infants aprenen a casa (ús del 
tovalló, ganivet, etc.).

Els nens i nenes aprenen a gestionar les seves necessitats.

Oferim propostes de lleure respectant el temps lliure dels infants.



Per tenir una bona convivència...



COM ACOMPANYEM L’ALIMENTACIÓ?
Preguntem quina quantitat es volen servir per 
afavorir l’autoregulació.

Servim tot al mateix plat perquè tinguin consciència 
de les quantitats i la proporció del plat saludable.

Posem una mostra de tots els aliments al plat i els 
convidem a tastar. 

Els adults de vegades dinem amb els infants per 
ensenyar amb l’exemple.

Parlem del plat saludable.



HÀBITS D’HIGIENE
Tots els infants han de portar un tovalló i la 
cantimplora cada dia.

Ens rentem les mans abans i després de 
dinar i abans i després de fer ús del WC.

Aquest curs, ens rentem les dents només en cas de 
tenir prescripció mèdica.

Els nens i nenes participen en la neteja de l’entorn i del 
material que hem fet servir.



ALTRES MESURES 
Es mantenen els grups estables de convivència (grup classe). 

Les joguines, el material es van netejant i desinfectant periòdicament al igual 
que els llits de P3.

Els menjadors es ventilen durant el migdia.

La cuina segueix els protocols de neteja i desinfecció 
marcats per sanitat. 



UN DIA A L’ESPAI MIGDIA...
Els grups de P3, P4 i P5 dinen a la seva aula de referència.

Els infants de P3 poden descansar després de dinar.

Dinem en dos torns, la línia A de 12.30 a 13.30 hores i la 
línia B-C de 13.30 a 14.30 hores. Entre un torn i l’altre es 
neteja i desinfecta el menjador.

Tenim una estona d’exterior al pati o al parc cada dia, organitzats per zones i 
cicles de manera rotativa i coordinat amb les mestres. En aquest espais els 
infants tenen propostes de joc coordinades amb les mestres.

Tenim temps a l’aula, on realitzem els diferents espais de lleure amb el grup 
classe.



EQUIP DE COORDINACIÓ

CANALS DE COMUNICACIÓ:

espaimigdia@escolalamaquinista.cat

667450370 

(De 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 16:20)

Entrevistes amb cita prèvia.

      ANAÏS                       CHANTAL

        LAIA                         CARLOS



MESTRES DEL MIGDIA: Infantil
ANAÏS I MARI CARMEN

P3A Cau

JAVI I ARIADNA
P3B Niu

   NÈSTOR
 P4A Cabana

YOLANDA
 P4B Cova

 LORENA
P5A Refugi

MARTA 
P5B Llar



MESTRES DEL MIGDIA: Cicle Inicial

  VIERA
1rA Estació

MARIA 
1rB Mercat

ANABEL 
2nA Font

PAU
2nB Rec Comtal

 



MESTRES DEL MIGDIA: Cicle Mitjà

     MANEL
3rA Riu Besós

LAIA
3rB Collserola

CAROL
4tA Pirineus

MIREIA
4tB Mediterrània



MESTRES DEL MIGDIA: Cicle Superior
   CRISTINA
  5eA Sàhara

JAVI
5eB Amazones

HELENA
6eA Fuji

PATRI
6eB Selva Negra

JÚLIA
6eC Coral Reef



EQUIP DE CUINA

  MARI              VANE         CARMEN       



COMISSIÓ DE MIGDIA

La comissió vetlla pel correcte 
funcionament del servei de migdia 
en tots els seus aspectes: 
econòmic, educatiu i alimentari.

T’animes a col·laborar?



Gràcies!


