
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

¿QUI SOM? 
Zona de Joc SCCL, és una petita cooperativa d’ àmbit local que va néixer com a 

conseqüència de la necessitat de conciliar la vida familiar amb la laboral. Som tres 

persones de Sitges i la comarca del Garraf, que després de molts anys dedicats al 

monitoratge i coordinació d'activitats de lleure, vàrem decidir tirar endavant el 

nostre propi projecte. 

 

És per això que ens adrecem a vosaltres per oferir-vos els nostres serveis en 

programació i coordinació de Casals d’Estiu, Extraescolars, Tardes de Juny, Escoles 

Obertes, menjadors escolars, i tota activitat relacionada amb el lleure infantil i 

juvenil. Per poder dur a terme el nou projecte de L'espai de Migdia, comptem 

amb la incorporació d'un xef, amb més de 30 anys d'experiència en el sector i en 

menjadors escolars, i professor de cuina en escoles d'hostaleria, que ens aporta 

tota la seguretat i confiança en els protocols per garantir que complim amb el 

sistema APPCC,  i per poder garantir una formació continuada a cuina. 

 

Totes les nostres activitats inclouen: 

*Director/a de lleure titulat/da i experimentat/da. 

*Equip de monitors/es titulats/des i especialitzats/des. 

*Assegurances de RC i accidents incloses. 

*Atenció a les famílies 

* Gestió integral del servei. 

 



 

 

Queralt Llorens Torrents 

*Directora de lleure, expedit l’any 2007. 

*Monitora de lleure, expedit l’any 2003. 

*Batxillerat artístic. 

*Monogràfics: kinesiologia educativa, educació emocional, bullying a la infància, arts 

plàstiques, jocs i dinàmiques de grups, especialització en menjador escolars, 

modelatge infantil. 

 

Anabel López Garcia  

*Directora de lleure, expedit l’any 2013. 

 *Diplomatura de turisme.  

*Disseny i elaboració de projectes educatius.  

*Títol de vetlladora escolar. 

 * Anglès nivell advanced. 

 *Música: guitarra acústica i espanyola.  

*Grau Superior de Tècnic en educació infantil ( cursant). 

 

Xavier Llorens Torrents 

* Monitor de lleure, expedit l’any 2012 

* Director de lleure, expedit l’any 2021. 

 

Àlex Rodríguez  

* Grau superior de Direcció de Cuina. 

*Formador on-line en educació en cuina. 

*Diplomatura de cuina internacional i tradicional. 

*Diploma en tècniques de vanguarda. 

 

FORMACIÓ: 

 Unes de les nostres inquietuds és la capacitació del nostre personal, i és per això que 

oferim diferents cursos de formació  durant tot l’ any tant als monitors com al 

personal de cuina. Així mateix, volem oferir xerrades  i tallers a tota la comunitat 

educativa ja siguin de caràcter nutricional  com pedagògic. 

 



 

 

EL NOSTRE PROJECTE:  

 El nostre objectiu és poder donar a l'escola un espai identificatiu propi. Totes les 
nostres activitats i projectes van de la mà del PEC del centre, personalitzant aquest 
projecte a les necessitats i característiques de l'escola. 
L'escola Esteve Barrachina s’ identifica amb el seu poble i la seva gent, per això volem 
treballar la cultura sitgetana i promocionar la seva identitat. 
 El nostre projecte es basa en la proximitat i  sostenibilitat. Això ho aconseguirem a 
través dels nostres proveïdors, que són en gran part del poble, com ara el  Mercat 
Municipal, fomentant així l'economia local, o del Garraf, on tenim grans pagesos que 
ens poden proporcionar les fruites i verdures ecològiques, respectant sempre la 
temporalitat dels aliments. 
 Volem aconseguir un espai de migdia sostenible per això tant la cuina com el projecte 
pedagògic van enfocats cap a aquesta fita. 

 
 

 

ALIMENTACIÓ 

*Aliments frescos de temporada, proximitat i 
ecològics. 

*Alimentació Mediterrània, equilibrada i 
saludable. 

*Més fruita, verdura, peix i llegums. 

*Hàbits alimentaris saludables. 

*Menús elaborats a cuina fugint de processats i 
additius. 

LLEURE I EDUCACIÓ 

* Infant com a protagonista. 

*Activitats basades en les motivacions i 
interessos dels infants. 

*Educació emocional. 

*Dinamització de l' hort ecològic de l' escola. 

FUNCIÓ SOCIAL 

* Activitats inclusives. 

*Inclusió social a través de beques. 

* Diversitat. 

* Educació en valors. 

* Atenció a les famílies. 

ESCOLA I TERRITORI 

*Continuïtat del projecte educatiu de l'escola. 

*Foment de l'economia local a través dels 
proveïdors. 

*Dinamització de les festes populars i de l' 
escola. 



 

 

LES 3 R”: Reduir, reciclar i reutilitzar.  

És l’ eix vertebrador del nostre projecte. Tant l'alimentació com les 

activitats giraran entorn a aconseguir aquesta fita. 

Com ho podem aconseguir?? 

 

● Fruita i verdura de temporada dels pagesos  de Sitges i del Garraf, Can Girona, 

Horta de les Casetes, Can Pere la Plana i cooperativa la Piotxa. 

● Peix fresc de temporada, de la Llotja de Vilanova, de les peixateries de Sitges. 

● Estovalles 100% biodegradables. 

● Reciclatge d'oli de cuina, ( projecte CLAKI). 

● Reduir plàstics : servir Iogurt a Granel, servei d'aigua amb envasos retornables, 

amb opció d'abastir l'escola amb un sistema d'osmosis. 

● Creació d'un hort on poder cultivar els aliments que més endavant 

consumirem, com enciams, cebes....A més a més,de tenir el nostre propi 

calaix de compostatge, on farem el nostre propi adob amb les pells de les 

fruites. 

LA NOSTRA CUINA: 
ALIMENTACIÓ SALUDABLE. 

Avui en dia podem trobar durant tot l'any tots els aliments. I és que ja no pensem que 

els que estan cultivats quan el clima és més propici tenen molts més avantatges. Els 

aliments més saludables per nosaltres són els propis de l’època de l’any en la que ens 

trobem, ja que són els que marca el cicle estacional de la natura i, com sabeu, cada 

cicle és diferent. Els beneficis de consumir productes de temporada són principalment 

nutricionals, la natura és sàvia i ens ofereix a cada estació els aliments que el nostre 

cos necessita. És per això que proposem els menús respectant les temporalitats de 

cada aliment i una cuina casolana elaborada, fugint dels processats. 



 

 

COM HO GARANTIM 

La programació i elaboració de menús que cobreixin les necessitats nutritives, 

energètiques i calòriques necessàries per a cada tipus de dieta. 

La correcte selecció dels aliments, duent un estricte control de qualitat i higiene dels 

nostres proveïdors. El compliment amb la normativa higiènico-sanitària quant a 

elaboració i manipulació dels aliments. 

L’aplicació de les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut Referents a 

l’activitat de treball. 

Proporcionar la informació dietètica i nutricional necessària a les famílies dels infants. 

Els Nostres menús segueixen les directrius de la Nova Guia de l'Alimentació Saludable 

en l’edat escolar de la Generalitat de Catalunya de 2020.Una guía on es prioritza la 

reducció de proteïna animal (carn i peix) i l’augment de proteïna vegetal, de presència 

de fruites i verdures d'acord amb l'estacionalitat i de productes frescos. A més es 

treballa dintre dels menjadors la reducció del malbaratament alimentari. 

 Zona de Joc destina 1,50€ del preu diari del menú a la alimentació. 

Oferim un 80% de proximitat, referint-nos a comprar a Sitges i la comarca el Garraf, 

amb la intenció d’incrementar aquest tant per cent al màxim  i un 40% ecològic. 

 

Menús especials: 

L’equip de cuina elaborarà menús especials sempre que l’infant ho requereixi 

per motius de salut. Així, en el moment de planificar els menús-tipus, tindrem 

en compte les dietes especials més habituals: 

*DIETA ASTRINGENT, indicada per infants que pateixen diarrea. La dieta tindrà 

en compte la reposició de líquids i el repòs digestiu, utilitzant com a tècnica de 

cocció planxa, el bullit i el forn; evitant els fregits, arrebossats, empanats i 

estofats. 

 

*DIETA PER CELÍACS, indicada per aquells infants que no toleren la proteïna 



 

 

vegetal gluten, inclosa en alguns cereals (blat, civada, ordi, sègol, ...).DIETA PER 

DIABÈTICS, indicada per aquells infants que presenten un dèficit total o parcial 

d’insulina. Per l'elaboració d'aquesta dieta evitar els fregits, els arrebossats, els 

empanats, els estofats i les salses. 

*DIETA PER AL·LÈRGICS: Aquest tipus de dieta s'adequa a la casuística 

específica de cada infant, evitant aquells aliments que solen provocar 

intolerància . 

*MENÚ VEGETARIÀ, VEGETARIÀ NO OVOLÀCTIC I MENÚ HALAL: Com a entitat 

entenem que l’escola pública ha de respectar i per tant incloure les qüestions 

relacionades amb la diversificació cultural i religiosa  i de pensament que ja 

formen part de la nostra realitat social. Contemplem doncs possibles variables 

en els menús per atendre aquesta qüestió. 

*MENÚ ADAPTAT:  és un tipus de menú per aquells infants amb N.E.E. 

Adaptarem els plats de manera que per a l’infant sigui agradable. 

 

Els nostres menús seran revisats pel Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya. 

 

Els Nostres Menús Inclouen: 

Verdures i Hortalisses ecològiques directes del Garraf. Fruita fresca, ecològica i 

de proximitat. Pastes, llegums i arrossos integrals. Peix Fresc de la Llotja de 

Vilanova. Carns i aus fresques. Elaboració pròpia de salses i sofregits. Iogurt 

Natural La Fageda a granel ( s' oferirà sucre o fruita natural per endolcir). Pa 

blanc i integral de fleca. 

 

Com Són Els nostres menús 

● Les nostres programacions consten de menús mensuals, que es poden 

anar repetint amb petites variacions corresponents a l’adaptació dels 



 

 

aliments a la temporada, al tipus de preparacions (més fredes o calentes, 

en funció de l’època de l’any), a les festivitats, etc. 

● Especificarem el tipus de preparació i ingredients de tots els plats de la 

programació. 

● Adaptem les quantitats de les racions servides a l’edat i a l'apetencia dels 

infants, per tal que s’adeqüin a les seves necessitats i, al mateix temps, 

s’eviti el malbaratament d’aliments. La relació dels gramatges orientatius 

de diferents aliments en funció del grup d’edat es pot consultar al 

document Taula De gramatges en funció de l’edat. Edició 2020. 

 

 

Les freqüències dels aliments en els primers plats han de ser: 

hortalisses, 1-2 vegades/setmana; llegum, 1-2 vegades/setmana (≥6 vegades/mes); 

arròs, 1 vegada/setmana; pasta, 1 vegada/setmana, i altres cereals, 0-1 

vegades/setmana. 1 cop per setmana o bé la pasta integral o bé l’arròs serà integral. 

Les freqüències dels aliments en els segons plats han de ser les següents: 

aliments proteics vegetals (llegum i derivats), 1-2 vegades/setmana (≥6 vegades/mes); 

carns, 1-2 vegades/setmana (≤6 vegades/mes; carns blanques, 1-2 vegades/setmana; 

carns vermelles i processades, 0-1 vegades/setmana); peixos 1 vegada/setmana, i ous 

1 vegada/setmana. Les carns vermelles són la vedella, porc, xai, etc., i les processades, 

les salsitxes, hamburgueses, mandonguilles, pernil, etc. 

Les freqüències dels aliments en les guarnicions han de ser les següents: 

amanides variades, 3-4 vegades/setmana, i altres guarnicions (patates, hortalisses, 

llegum, pasta, arròs, bolets, etc.), 1-2 vegades/setmana. Patates Fregides un cop per 

setmana i, d’aquestes, les xips un cop per mes. 

Els d’aliments precuinats (canelons, lasanyes, croquetes, crestes de tonyina, pizzes, 

arrebossats, i altres preparats industrials)dues vegades al mes, com a màxim. 

Indicarem en la programació dels menús els plats no són d’elaboració pròpia 



 

 

(precuinats). Els fregits la freqüència d’un màxim de dues vegades a la setmana. A 

cada àpat proporcionarem algun producte fresc (hortalissa crua o fruita fresca). A 

cada àpat proporcionarem hortalisses, en el primer plat, en el segon plat i/o en les 

guarnicions. Utilitzem sempre per amanir l’oli d’oliva verge. En cas d’acompanyar els 

àpats amb pa, oferirem pa integral.  La utilització de sal en les preparacions es mínima 

i fem servir sal iodada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTES QUE TENIM EN COMPTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTORN PEDAGÒGIC: 
 

EDUCAR EN VALORS: 

   L’espai de migdia és un espai de relació, de convivència ple de possibilitats per 

potenciar i desenvolupar els valors. 

 

Eduquem per ajudar a fer dels infants persones autònomes i responsables, en un 

futur i en un present i tenim clar que l’estona del menjador és tan educativa com 

l’estona lectiva. 

 Treballem al menjador amb l’objectiu d’afavorir la bona convivència , l’ordre i el 

saber estar a taula i sobretot potenciar la cortesia i el respecte envers companys i 

monitors. 

 

Hem de pretendre que els alumnes tinguin experiències i vivències que els aportin 

valors; que aquests valors els facin actuar de determinada manera que es 

converteixi en el seu comportament habitual i que, per tant, aquest comportament 

acabi derivant en la seva actitud. 

  

Treballem la multiculturalitat i la diversitat a través dels menús, i proposem un dia 

al mes de cuina internacional, basat en els plats típics d'un país o regió, donant la 

opció als infants a tastar nous aliments com ara el cous-cous o la yuca; així com 

també proposem un dia al mes de menú vegetarià, de manera que puguin tastar les 

verdures de manera divertida i diferent. 

EDUCACIÓ PER LA SALUT 

 

   El menjador escolar està considerat com l’entorn educatiu més adequat per 

treballar l’educació per la salut. 



 

 

    Concebem els hàbits de vida saludable no tan sols com un bé comú. La salut no és 

un objectiu final, és un  procés d’adaptació continuat al llarg de la vida d’una persona, 

i és la infantesa l’etapa idònia per a l’adquisició d’hàbits i conductes saludables. 

 

Creiem que aquest espai ha de fomentar la descoberta d’aliments nous i de diferents 

maneres de cuinar, així com potenciar el descobriment i el gust per nous sabors i 

aprendre a gaudir-ne. A més de promoure el coneixement d’una alimentació sana i 

equilibrada amb productes de proximitat, i de potenciar l'adquisició dels hàbits 

d’higiene. 

 

EDUCACIÓ DURANT EL TEMPS DE LLEURE: 

Oferim un servei de proximitat que té per objecte l’educació en el lleure afavorint 

un temps lúdic i de lleure amb intencionalitat educativa; en aquest sentit, té com a 

principal objectiu l'educació dels infants en el seu temps de lleure, oferint recursos 

lúdics i culturals que ajudin al desenvolupament integral de la personalitat de nens i 

nenes com a éssers lliures, autònoms, critics, participatius, solidaris i amb capacitat 

d’adaptació i modificació del seu entorn. 

És un moment  ple de riquesa perquè afavoreix la relació entre companys i, a l’hora 

d’esbarjo , trenca amb el individualisme potenciat pels jocs d’ordinador, i electrònics. 

L’estona de lleure és considera en molts dels casos un temps lliure, de relaxació, de 

desconnexió amb la rutina escolar i és idònia per donar la  

llibertat als infants de triar diferents possibilitats de joc i de companys per compartir-

lo. 

 Zona de Joc, considera que és necessari dur a terme una programació lúdico-

educativa adaptada a cada una de les etapes dels infants amb l’objectiu clar de 

potenciar el lleure, la diversió i la transmissió de valors socials a través del joc i les 

activitats dirigides. 

 



 

 

INCLUSIÓ I DIVERSITAT. 

No tots els infants amb N.E.E plantegen els mateixos reptes, és per això que volem 

crear un espai col·laborador, acollidor i estimulant. Això s’ aconsegueix tenint 

contacte estret amb el tutor i el EAP ( sempre comptant amb el consentiment i 

aprovació de Direcció escolar i les famílies), de manera que es pugui facilitar l’ entorn 

a aquests infants. 

Adaptarem  l'Espai de Migdia a les necessitats dels infants per tal de procurar la seva 

comoditat i adaptació, ja sigui adaptant el menú, tallers i activitats o l’ espai de 

l'infant. 

Des de ja fa anys  treballem estretament amb el Servei d'Inclusió de Sitges poden 

assessorar i guiar a les famílies o fent d’ interlocutors entre uns i altres. 

 Oferir tallers inclusius per part dels nostres monitors o bé  proporcionats pel 

Programa Timol, que treballa per la inserció laboral de persones amb discapacitat a la 

comarca del Garraf. 

  Som conscients de la vulnerabilitat de certs infants, per això , a través de la nostra 

bossa solidària volem garantir els àpats essencials diaris, oferint l’esmorzar a aquells 

més vulnerables i dotant de beques menjador, si s’escau. 

 

 

PROPÒSIT DEL NOSTRE PROJECTE  
 

●  Que els nens de menjador aprenguin un model de menjar més saludable. 

●  Treballar amb activitats lúdiques relacionades amb el menjar. 

●  Intentar donar sortida als productes locals. Productors locals que no utilitzen 

pesticides; això significa que, d'una banda, es dóna suport a petits pagesos que 

treballen a casa nostra i que aposten per un altre model d'agricultura, i d'una 

altra, que mediambientalment és més sostenible. 

● Incorporar els aliments ecològics i els productes de comerç just i proximitat. 

●  Crear un projecte comú amb l'escola i pares per fomentar els hàbits 

alimentaris. 

● Un espai adient per a tots els infants amb necessitats educatives especials. 

● Crear un Espai de Migdia 100% sostenible amb el medi ambient. 

 



 

 

 

COORDINACIÓ AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE I L’EQUIP EDUCATIU 

 

Un dels nostres propòsits que la cuina pugui treballar de forma coordinada amb 

l’equip educatiu del centre. La cuina és per a nosaltres un espai integrat a l’escola i la 

seva dinàmica. El personal de cuina participarà de les activitats que es treballin al 

centre i que requereixin de la seva col·laboració, sempre que siguin activitats, que per 

al seu contingut, estiguin relacionades amb la manipulació o elaboració d’aliments, 

com ara l'elaboració d’àpats per a celebracions, activitats per treballar l’educació 

alimentària amb les famílies (petits tallers o xerrades, etc.). D'aquesta manera 

ofereixen menús específics per als dies especials, com les festivitats de l’escola i 

vinculades a les celebracions i continguts del calendari com per ex.: 

● La castanyada. Productes i fruit típics de la tardor. Elaboració de panellets i 

castanyes calentones. 

● Últim àpat abans de les vacances de Nadal: especial i nadalenc, brou de galets, 

pollastre guarnit, neules i torrons… 

● Per Dijous Gras de Carnaval un menú amb Xató de Sitges i truita. 

● Primavera: xocolata i ous, col·laboració dels tallers de manipulació de xocolata i 

decoració d’ous. 

● L’estiu/ Sant Joan: fruites i coques. 

● Festes d'aniversari: cada últim divendres de cada mes celebrarem els 

aniversaris de tots els infants del mes, aquell dia oferirem de postres pa de 

pessic per poder bufar les espelmes amb tots els companys/es. 

  UN ESPAI PER A TOTHOM: 

Volem obrir el menjador a les famílies, la comunitat educativa, involucrant-los a 

través de tallers i activitats que s’ aniran realitzant durant el curs.  



 

 

També volem donar la oportunitat als familiars de venir a dinar a l'escola, 

respectant el torn per grups i el dia ( només es podrà dos adults per setmana), 

sempre i quan comprin el tiquet de menjador. 

OBJECTIUS GENERALS: 

· El desenvolupament d’hàbits socials i de relació 

· La transmissió de valors solidaris 

· El creixement personal creatiu i afectiu 

· Servei de proximitat 

· Inclusió social ( des de l'empresa oferim beques de menjador a infants de risc, 

aquesta decisió es consensuar amb Direcció, AFA i Serveis Socials de Sitges). 

· Desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits d’alimentació i d’higiene saludable. 

· Fomentar un bon ambient dins del menjador i en l’ús adequat dels estris de 

menjar. 

· Promoure la fluïdesa en la comunicació entre tots els agents educatius (mestres, 

monitors/es i famílies). 

·  Planificar diferents activitats de lleure que engloba a tot l’alumnat de l’escola. 

 

PLA DE FUNCIONAMENT DE L’ESPAI DE MIGDIA. 

ORGANITZACIÓ DE L'ESPAI DE MIGDIA: 

L ‘espai de migdia està dividit en dues franges, l'hora de l’àpat i el temps de lleure. 

Es faran 3 torns de menjador de 45 minuts cada un. 

En cas de grups estables. 

De 12.30 a 13.00h de P3 a P5 

De 13.15h a 14.00h de 1er a 3er. 

De 14,15 a 15’00h de 4rt a 6è. 



 

 

( Aquesta distribució es basa en els grups estables de l’ any 2020/2021, podrà variar 

en funció de la nova creació de grups per part de l’escola) 

 

En programació normal. 

De 12.30 a 13.30h de P3 a 2on. 

De 13.45 a 14.45h. de 3er a 6è. 

*De cada grup hi haurà dos encarregats de parar taula, que canviaran diàriament. 

*Els infants de P3 van a fer la migdiada durant tot el curs, valorarem l’opció amb 

l’escola de l'últim trimestre tenir l'opció de fer-la. 

 

PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS. 

El programa d’activitats es una proposta lúdica per treballar amb els infants durant el 

temps d’esbarjo. La metodologia que s’utilitza per desenvolupar el dossier és 

mitjançant un centre d’interès periòdic. Cada curs escolar es treballen temàtiques 

diferents i les activitats lúdiques proposades giren o estan relacionades amb el 

centre d’interès. Zona de Joc aprofita el dossier d’activitats per potenciar i 

transmetre els eixos del nostre projecte: la salut alimentària i els valors. És una eina 

també per treballar les tradicions catalanes, la cultura popular i les festes tradicionals 

així com altres temes que es consideren importants per desenvolupar amb els 

infants: És important que col·laborar en temes i propostes de l’escola quan es 

considera que el menjador és el lloc idoni per reforçar-les: els aliments, les festes, els 

valors.. 

 

 



 

 

HORARI DIA 

COMUNITAT DE PETITS 

 

P3 

12’30-12’35 FILA I RENTAR LES MANS 

12’35-13’15 DINAR 

13’15-14’30 DORMIR O DESCANSAR 

14’30-15’00 ACTIVITAT TRANQUILA (CONTES, CANÇONS,JOCS,…) 

 

P4 I P5 

12’30-12’35 FILA I RENTAR LES MANS 

12’35-13’15 DINAR 

13’15-14’30 PATI/CUIDEM L’HORT* 

14’30-15’00 TRIA (activitat diària)* 

*Les activitats i pati/hort seran rotatives per curs I patis. 

ACTIVITATS PROPOSADES: 

AL PATI:

● Pati lliure. 

● Jocs de sorral. 

● Jocs de pati. 

● Activitats esportives i 

gimcanes. 

● Dinàmiques de grup. 

● L’últim dia del mes festa per 

celebrar els aniversaris. 

● Jocs amb el paracaigudes.

CUIDEM L’HORT: Creiem que la millor manera per que els infants gaudeixin amb el menjar 

és des de el seu inici i que millor que poder encarregar-nos de cuidar l’hort de l’escola I 

poder plantar I recollir la nostra pròpia collita, aprendre dels aliments i de quines estacions 



 

 

pertanyen, I segur que serà molt més fàcil tastar els nostres propis aliments. També volem 

crear un hort vertical per tenir plantes aromàtiques . 

TRIA (activitat diària)*:Seguin en la línia de l’escola les activitats de TRIA son de lliure 

circulació, cada monitor s’encarregaria d’una activitat, totes elles s’alternaran , i els infants 

podran escollir quina l’escau millor. Sempre intentarem que els infants gaudeixin de totes 

però mai serà obligatori.  Sabem que en l’actual situació de pandèmia no es pot fer seguir 

aquest sistema per potser seguir amb els grups bombolles .Per això us passem una 

planificació  mensual amb els grups bombolles. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1ª Setmana Conta contes Taller de 

reciclatge 

Jocs i 

dinàmiques 

Cuina Mou-te 

2ª Setmana Jocs 

psicomotrius 

Modelatge Experimenta Jocs gegants Manualitats 

3ª Setmana Sona la 

música 

Jocs de 

relaxació 

Manualitats La capsa 

màgica 

Jocs i 

dinàmiques 

4ª Setmana Teatre de 

titelles 

Crea art Danses i 

cançons 

Jocs de taula Activitat 

inclusiva 

 

● Conta contes: expliquem els contes de moltes maneres ja sigui a través del teatre 

amb els infants, amb llibres o amb titelles. 

● Experimenta: senzills experiments per fomentar 

● Jocs de relaxació: activitat física però tranquil·la fer jocs de moviment , postures de 

ioga o relaxació. 

● Manualitats: Petites manualitats amb tot tipus de materials. 

● Sona la música: al so de la música jugarem, cantarem i  ballarem.  

● Treballem les festes: activitats o tallers on treballar les festes locals, o dies claus per 

a l'alumnat. 

● Jocs psicomotrius 



 

 

● Tallers de cuina: petites receptes on els infants gaudiran llepar-se el dits 

● Jocs de taula: puzles, memoris, dominó, jengka, i molts més 

● Tallers de reciclatge: Activitats plàstiques diverses on treballem amb diferents 

materials reciclats i on potenciem la creativitat de l'infant. 

● Activitat inclusiva: Gimcanes i activitats inclusives amb els infants, també comptarem 

amb l’activitat de “Tallers de la marta” amb el projecte timol.  

● Mou-te: Jocs i dinàmiques de grup on el moviment i la música son el principal 

element, s’ho passaran d’allò més bé remenant l’esquelet. 

● La capsa màgica: Una capsa plena de disfresses i complements per imaginar i crear 

mil jocs diferents. 

● Crea Art: pintar, dibuixar i crear amb diferents tècniques i materials. 

COMUNITAT DE MITJANS 

HORARI DIA 

1er, 2on, 3er 

12’30-12’35 FILA  I ANAR AL PATI 

12’35-13’15 TRIA (activitat diària)* 

13’15-14’00 RENTEM MANS I DINAR 

14’00-14’45 TRIA (activitat diària)* 

14’45-15’00 ANEM A L’AULA I ENS PREPAREM 

 

ACTIVITATS PROPOSADES: 

AL PATI:

● Pati lliure. 

● Campionats esportius. 

● Jocs de pati. 

● Activitats esportives  I 

gimcanes. 

● Dinàmiques de grup. 

● L’últim dia del mes festa per 

celebrar els aniversaris. 

● Jocs amb el paracaigudes. 

● Rocòdrom. 

● Tir amb arc.



 

 

Volem dinamitzar els patis , amb jocs de pati i activitats per fomentar el joc cooperatiu i 

treballar la resolució de conflictes. 

TRIA (activitat diària)*: 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

1ª Setmana Crea art Jocs de taula Jocs i 

dinàmiques 

Jocs esportius Mou-te 

2ª Setmana Manualitats Activitat 

inclusiva 

Teatre Treballem les 

festes 

Jardineria i 

hort 

3ª Setmana Cuina comunicat Manualitats Balla! Joc de 

paracaigudes 

4ª Setmana Taller de 

reciclatge 

Mou-te Jocs esportius Jocs de 

relaxació 

Experimenta 

 

● Experimenta: senzills experiments per fomentar 

● Jocs de relaxació: activitat física però tranquil·la fer jocs de moviment , postures de 

ioga o relaxació. 

● Manualitats: Petites manualitats amb tot tipus de materials. 

● Balla!: al so de la música jugarem, cantarem i  ballarem.  

● Treballem les festes: activitats o tallers on treballar les festes locals, o dies claus per 

a l'alumnat. 

● Tallers de cuina: petites receptes on els infants gaudiran llepar-se el dits 

● Jocs de taula: puzles, memoris, “qui és qui”, jengka, rummykub, trivial, i molts més 

● Tallers de reciclatge: Activitats plàstiques diverses on treballem amb diferents 

materials reciclats i on potenciem la creativitat de l'infant. 

● Activitat inclusiva: Gimcanes i activitats inclusives amb els infants, també comptarem 

amb l’activitat de “Tallers de la marta” amb el projecte timol.  

● Mou-te: Jocs i dinàmiques de grup on el moviment i la música son el principal 

element, s’ho passaran d’allò més bé remenant l’esquelet. 



 

 

● Teatre: crearem petites obres o musicals , ja siguin de actrius dissenyador d’escenari 

o guionistes. 

● Comunicat: A través de la tecnologia i dels sistemes antics de comunicació buscarem 

la manera de poder tenir una relació amb la resta d’infants. 

COMUNITAT DE GRANS 

HORARI DIA 

4t, 5é, 6é 

12’30-12’45 FILA  I ANAR AL HORT DE CAN FALÇ 

12’45-13’50 HORT DE CAN FALÇ 

13’50-14’00 TORNADA A L’ESCOLA 

14’00-14’45 RENTEM MANS I DINAR 

14’45-15’00 ANEM A L’AULA I ENS PREPAREM 

● Aquest horari està contemplat amb l’actualitat on els infants estan en el hort 

de Can falç. 

ACTIVITATS PROPOSADES: 

HORT DE CAN FALÇ:

● Activitat  lliure. 

● Jocs de pati. 

● Activitats esportives  I 

gimcanes. 

● Dinàmiques de grup. 

 

 

 

● L’últim dia del mes festa per 

celebrar els aniversaris. 

● Jocs amb el paracaigudes. 

● Tir amb arc. 

● Jocs de taula i cartes. 



 

 

Sabem que es un curs diferent i amb l’experiència del curs actual no podem oferir 

les mateixes activitats que els infants que es queden a l’escola , principalment 

perquè el paper de monitor també passa a ser de vigilant del parc i moltes vegades 

no podem fer més per l'infraestructura.  

Treballarem les activitats com a la comunitat de mitjans i inclouríem de noves 

adaptades al grup de grans com: 

● Activitats de resolució de conflictes. 

● Tallers d’educació emocional . 

● Tallers stop bullying. 

● Creació d’un diari o revista. 

● Tallers d’alimentació. 

 

ACTIVITATS FESTIVES I DIES IMPORTANTS PER A LA COMUNITAT. 

L'Espai de Migdia treballa en concordança amb el projecte educatiu de centre. En 

aquesta línia, treballarem la cultura popular respectant el calendari el centre: 

● Període inicial d’adaptació sobretot per als més petits. 

● Arriba la tardor La Castanyada. 

● L'hivern i festivitats. 

● Carnaval i dijous Gras.  

● Primavera. 

● Sant Jordi. 

● Arriba l'Estiu. 

● El Dia Universal dels Drets de l’infant. 

● El dia de la pau. 

FOMENTEM LA COOPERACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS INFANTS. 

Plantegem un seguit d'activitats per ajudar a créixer als infants com a persones 

autònomes i responsables. Aquestes activitats es basen en la cooperació dels infants 



 

 

ajudant-nos els uns als altres i tenen la finalitat d'involucrar tot l'alumnat de l'escola 

per treballar la confiança i la coneixença dels uns als altres. 

● Acompanyem als infants de P3 a dormir. 

● Jocs cooperatius, on els més grans realitzaran jocs o tallers amb els més petits, 

així els més petits aprenen dels seus companys i els més grans treballen la cura i 

responsabilitat. 

● Ajudem en les tasques de parar i desparar taula. 

 

 

L’EQUIP DE  L'ESPAI DE MIGDIA:  
 

COORDINADOR/A: 

 

La coordinadora és la persona en cap de l'equip de monitors i qui vetlla pel bon 

funcionament de l'Espai de Migdia. També és la responsable de vetllar per la 

realització del projecte pedagògic. Tant les famílies com escola estan en contacte 

estret amb aquesta figura, ja que és la responsable de informar de qualsevol 

incidència o canvis que afectin a l'Espai de Migdia. 

La coordinadora sempre estarà alliberada de grup, amb el que garantim el control del 

funcionament de l'Espai de Migdia. 

 

MONITORS/ES 

 

L’equip de monitors, educadors en l'estona de migdia, són els responsables de 

desenvolupar la tasca educativa. Els Nostres monitors tenen la titulació adequada a 

les actituds i aptituds que se'ls demana d’acord amb el projecte educatiu. La funció 



 

 

dels monitors és la atendre l'alumnat abans, durant després de dinar, tant al 

menjador, com al pati, aules i altres instal·lacions que s'han d’utilitzar. Dins les seves 

tasques tenim: 

*Assegurar una correcta alimentació dels infants. 

*Vetllar per l’adquisició d’hàbits i actituds correctes durant l’estada al menjador. 

*Dinamitzar amb activitats l’estona de lleure. 

PERSONAL DE CUINA 

Comptem amb un personal de cuina format per persones amb la formació i 

experiència per desenvolupar la seva tasca en les millors condicions: cuiner/a, auxiliar 

de cuina, auxiliar de neteja....El funcionament de cuina dependrà de cada centre i del 

seu personal però sempre amb unes característiques bàsiques i mínimes marcades 

per Zona de joc. El nostre cap de cuina és l'encarregat de confeccionar els menús que 

posteriorment estan revisats per un nutricionista titulat. D'aquesta manera ens 

assegurem de proporcionar la varietat en els menús. 

FUNCIONAMENT GENERAL DE L'EQUIP. 

La feina de l’equip de monitors i monitores només es pot entendre com a treball 

d'equip. L’equip s’organitza de manera que es pugui discutir, reflexionar i arribar a 

acords per a treballar coordinadament sota unes mateixes línies educatives. Realitza 

diferents reunions de monitors/es amb la coordinadora de l’equip. Cada Educador/a, 

encarregat de la tasca educativa amb un mateix nivell-grup es coordina per a la 

realització de la tasca diària, així com per al desenvolupament de les programacions i 

valoracions trimestrals. A més, qualsevol de les actuacions o línies de treball 

desenvolupades durant l’espai de migdia és primerament coordinada treballada amb 

la coordinadora de l’equip, la coordinadora i la responsable de l'escola. Els criteris que 

se segueixen a l'hora de distribuir l’equip de monitors i monitors de l’espai de migdia 

entre els diferents grups d’edats es basa principalment en l’experiència personal amb 

els diferents grups d’edats dels infants. La llengua vehicular serà sempre el català.  

 



 

 

Zona de Joc ofereix un total de 18 monitors, amb la possibilitat d’ ampliar-se aquest 

nombre al incrementar el nombre d'usuaris. Aquesta estimació està feta sobre un 

total de 300 infants.  Estem en contacte amb el Servei d'Inclusió de Sitges per 

procurar les  vetlladores per als infants amb N.E.E i poder garantir un espai còmode i 

acollidor per a  ells. 

 

Planificació normal Planificació Covid 

P3A-P3B 1 monitor/classe P3A-B-C 1 monitor/classe 

P4A-P4 1 monitor/classe P4A-B-C 1 monitor/classe 

P5A-P5B 1 monitor/classe P5A-B-C 1 monitor/classe 

1erA-1erB 1 monitor/classe 1ER 1 monitor 

2onA-2onB 1 monitor/classe 2on 1 monitor 

3erA-3erB 1 monitor/classe 3er 1 monitor 

4rtA-4rtB 1 monitor/classe 4rt 1 monitor 

5èA-5èB 1 monitor/classe 5è 1 monitor 

6èA-6èB 1 monitor/classe 6è 1 monitor 

REFORÇ GRUP DE 1er a 3er: 2 Monitor/vetllador 

REFORÇ GRUP DE 4rt a 6è:  Monitor/vetllador 

Coordinació i suport: 1 coordinadora. 

PERSONAL DE CUINA: 

1 Cap de Cuina. 

1 Ajudant de cuina. 

2 Cambreres. 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA ECONÓMICA. 

 Aportació econòmica d’un cànon de 0’08€ per menú diari, destinat a l’ Ampa 

per a millores de l’escola. 

 Reforma integral de cuina. Els beneficis que obtinguem aquest estiu amb la 

realització del casal a l’ Esteve Barrachina estaran destinats a la instal·lació de 

la cuina, sempre i quan, siguem la empresa que gestiona el menjador. 

 

PROPOSTES DE FUTUR: 

Per tal d’a d’assolir la nostra fita d’espai sostenible, volem dotar a la cuina de la 

maquinària necessària per tal de poder produir el nostre iogurt i la nostra pasta 

fresca. 

També proposem la instal·lació del sistema d’osmosis a la cuina, reduint així el 

consum de plàstics i el malbaratament d’ aigua. 

PROPOSEM ALTRES SERVEIS PER INCLOURE : 

*ESMORZARS SALUDABLES: 

  Volem poder oferir els esmorzars des  de l'escola, donant la possibilitat a les 

famílies de comprar-los esporàdicament o mensualment.  

  Tot els esmorzars equilibrats haurien d’ incloure: làctic, fruita i proteïna. 

 Exposem un exemple: 

ESMORZAR 1 ESMORZAR 2 

Entrepà i suc de fruita natural. Iogurt natural amb muesli i fruita. 

 

*ACOLLIDA MATINAL: De 8.00h. a  9.00h 

*ACOLLIDA DE TARDA I BERENARS SALUDABLES: De 16.30h a 19.00h 


