
  

     



Iniciem el curs el dia 12 de setembre. 

Aquest curs es preveu un número d’usuaris al menjador semblant al curs passat, uns 245 alumnes.  

El número de monitors/es és de 14, més la coordinadora: 

 ISABEL BLANCH 

 TRINI PLA 

 DOLORS RODRÍGUEZ 

 MAYTE LARA 

 ROSA MÁRQUEZ 

 CRISTINA FERRER 

 MARIANA PALMA 

 RUT SÁNCHEZ 

 GERARD ZORITA 

 GEMMA MARTÍ 

 MÒNICA ROJAS 

 MANEL BERENGUER 

 SONIA VALLANO 

 SANDRA ROVIRA 

 YOLANDA CONDE 

Aquest curs posem en marxa un projecte que fa temps que li estem donant voltes i que valorem 

que pot esser molt positiu tant pels infants com pels adults que formem part de l’equip de migdia. 

Dins el menjador,  es desenvolupa una part molt important del nostre espai. Les 

relacions personals,  ja sigui entre infants o amb els adults es fa present potser de la manera més 

propera. És per això que hem donat molta importància a que cada infant pugui seure a l’espai que 

vulgui, amb els companys i monitors/es que desitgi o que més afinitat tingui. Aquesta mesura té 

com a objectiu, que l’infant conegui tots els adults que es pot trobar durant l’hora de menjador i el 

lleure, de manera que qualsevol pugui ser la seva persona de referència i de confiança a l’hora 

d’expresar-li un neguit, o explicar-li un conflicte (i no aquell o aquella persona que li han adjudicat 

com a monitor/a de curs). 

Com que els infants, sobre tot els del primer torn (de 1r a 3r) tendeixen a seure al mateix espai, 

per facilitar aquesta coneixença, són els moniitors els que van variant la zona on fan el servei de 

menjador i passant finalment d’una manera ordenada (canvi cada dues setmanes) per totes les 

taules del menjador. 

Igualment, per facilitar l’intercanvi d’informacions diària que es fa amb l’equip de mestres, hi ha 

un monitor o monitora adjudicat a cada curs i la seva tasca és acompanyar aquell grup a les classes 

i mantenir aquest contacte diari i intercanvi d’incidències en el cas que les hagi hagut en aquella 

jornada. 



 

Aquesta manera de fer, obliga a mantenir un contacte més constant entre monitors/es per 

informar-se dels infants.  

La informació  amb les famílies que s’establia fins ara, a través d’un informe, es reestructura. Ara 

les famílies rebran informació del seu fill o filla en el cas que l’equip de monitoratge consideri que 

s’ha d’informar d’algun tipus de problema, per tant serà més immediat i puntual. Aquesta 

comunicació podrà ser a través de l’agenda, per telèfon directament o concertant una entrevista. 

Si tot va bé i no hi ha cap tipus de problema, aquesta comunicació dependrà de les famílies, si 

desitgen tenir un contacte puntual per alguna questió concreta. 

Aquests canvis en el funcionament de menjador, els tres grups de petits (P3, P4 i P5) segueixen 

amb els funcionament dels anys anteriors. 

En el torn de grans, l’estructura segueix sent la mateixa, però per sol·licitud d’ells mateixos hem 

adaptat la fòrmula. El grup de 6è ha demanat mantenir les taules de final del menjador per el seus 

cursos, barrejant-se entre ells (grup A i B), encara que la rotació de monitors/es és el mateix 

sistema per tots. 

Sense deixar l’espai de menjador,  també hi ha hagut algun canvi en quant als menjars: 

 La carn de poltre: cada cop més suposava un problema per als infants i algunes famílies 

també.  

 Els dies sense proteïna animal: el curs passat, els dies sense proteïna animal eren 2 cops al 

mes. Aquest curs, s’ha establit (per demanda de les famílies) un cop per setmana.  

 El tofu:  degut a l’augment dels dies sense proteïna animal, s’ha intentat introduir el tofu 

com a substitut. Els infants no han tingut una bona acollida d’aquest aliment. I a finals de 

trimestre s’ha decidit prescindir-ne. 

 Satrilleres de vinagre i salers a dispossició dels infants amb la supervisió dels monitors/es. 

*Vull fer un apunt important. Des de Pam i Pipa considerem important que els infants estiguin 

agust i que l’ àpat sigui un moment per gaudir i no pas per patir. Ens agrada escoltar-los i en la 

mida del possible oferir alternatives. Per part de Pam i Pipa i també per part dels infants s’ha fet 

l’esforç de provar les altenatives. Hem ciunat de maneres diferents aquest aliment per trobar si hi 

havia alguna manera que acceptessin millor que una altra, però no ha estat possible.  

Patis i espais de lleure: 

Aquest curs, la biblioteca s’obre cada dia per als dos torns (mitjans i grans), intentant que 

tots els alumnes puguin utilitzar aquest espai d’una manera ordenada. 

Els més petits, els nens i nenes d’infantil, baixen a escoltar contes un parell de cops per setmana 

com a alternativa al pati, només si ho desitgen.  



Seguint amb els més petits, també canvien d’espai de joc un cop per setmana i van a la zona del 

galliner, per gaudir d’aquell espai  (pista, estructura de parc i galliner). 

L’hort és un espai al que li hem donat més importància en aquest curs. Dediquem un monitor 

dos dies per setmana per aprofitar aquell espai de lleure i aprenentatge. Aquest curs, en aquest 

espai tenim dos estudiants en pràctiques que fan un projecte dels l’horts a l’escola, i col·laboren 

amb el monitor a dinamitzar aquell espai. 

Una altra demanda per part dels alumnes a l’Espai Migdia ha estat augmentar els dies de 

rodes. Fins ara els dimecres era el dia destinat a aquesta activitat, i escoltant aquesta 

sol·licitut, hem afegit els divendres. 

ACTIVITATS AL LLARG DEL TRIMESTRE 

- SETMANA BIO:  del 23 al 27 d’octubre es va dur a terme una setmana amb una 

sèrie d’activitats per fomentar la cultura BIO (alimentació, conscienciació ecològica…). 

Aquesta iniciativa neix del departament d’agricultura de la Generalitat i Pam i Pipa va voler 

adherir-se a aquesta proposta, dissenyant una sèrie d’activitats que potencièssin aquest 

tema. Les activitats durant aquella setmana van ser molt variades: 

 Eco-mèmory: els infants van fabricar un joc del memory amb els pots de iogurt 

que utilitzem al menjador de l’escola i dibuixos de paarelles de fruites i verdures 

de totes les temporadees de l’any. Ells i elles van pintar aquests dibuixos que 

després vam ficar a la base dels bidons de iogurt. L’objectiu del mèmory era fer 

parelles, i la variant del nostre joc és  fer  el màxim de parelles  de fruites i 

verdures de la temporada en la que es juga, en aquest cas, de tardor.   

 Sortida hort ecològic: a la vora de l’escola hi ha un hort de cultiu ecològic. Els 

alumnes de 4t, 5è i 6è, en van poder gaudir i aprendre com es cultiva i quines 

diferències hi ha entre el cultiu tradicional i l’ecològic.  

 Sortida herbes remeieres: Aquesta sortida la vam disenyar per què els infants de 

1r, 2n i 3r poguessin aprendre quines herbes aromàtiques trobem al nostre 

voltant.  

 Conta-contes: a Infantil, vam explicar el conte d’un cargol que buscava un hort on 

el pagès no sulfatés les verdures. 

 Un menú ECO: a l’escola de la Floresta, tenim molts productes ecològics; la fruta i 

la verdura, les llenties, els cigrons, la pasta… 

 Construim un dessecador:  Un dels monitors de l’equip, va construir un dessecador 

que va acabar de muntar amb un grup d’alumnes. Aquest dessecador serveix per 

deshidratar aliments (és un sistema important de conservació d’aliments) 

 Jardinet d’herbes aromàtiques: Els nens i nenes d’infantil han ajudat a plantar al 

pati de l’escola, unes torretes amb herbes aromàtiques. 



 Agermanar horts escolars: S’inicia un projecte de germanor entre les escoles La 

Floresta i Gerbert d’Orlhac. Les primeres comunicacions són unes cares que ens 

enviem explicant els projectes de l’hort. 

 PROJECTE SENGLAR: Des de l’ajuntament de Sant Cugat es 

promociona la divulgació i informació sobre el Senglar. Aquest animal està molt 

present a la nostra zona, però de vegades ens cal consciència i informació per què 

la convivència no sigui un problema. 

El Carles Conejero, un veterinari de la zona, és l’encarregat de fer aquesta divulgació entre 

els alumnes.  

Hem fet unes 12 sortides al bosc per poder sortir amb tots els nens i nenes que ho han 

desitjat.  

A les sortides hem après a trobar rastres de senglar, a diferenciar mascles i famelles (a 

través de cranis) i les diferències de l’activitat de mascles i famelles d’aquesta espècie i  

què hem d’aprendre o en molts casos desaprendre envers aquests animals per què la 

convivència sigui el més positiva possible. 

Pels encarregats d’aquest projecte era tant o més important que els infants portessin tota 

aquesta informació apresa a casa, perquè tota la comunitat prengui consciència, 

començant pels més petits.  

 

- ACTIVITATS DE NADAL: Enguany, les activitats pensades per aquestes 

dates han estat pensades per edats segons la dificultat. 

Els més petits han decorat un arbre de Nadal fet en 3D, amb gomets, pintura o 

enganxines. 

1r i 2n, han fet unes estrelles amb llana. 

3r , unes postals nadalenques utilitzant materials de rebuig 

4t, 5è i 6è, han fet unes enquadernacions personalitzades  amb motius nadalencs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


