METODOLOGIA MENJADOR ESCOLA FONT D’EN FARGAS (PRIMÀRIA 4t, 5è i 6è)
12’55-13h. Arribada del monitor als porxos. Rebuda dels nens/es que baixen de les classes.
13’00-13’05h. Passar la llista en un ambient tranquil i situar-se en l’espai que toca aquell dia
(porxos dimarts i dijous, pistes dilluns, dimecres i divendres).
13’10h. Activitat que toca segons el dia (jocs dirigits, campionat o taller)
13’15-20h. Aproximadament i segons cuina 4t comença a dirigir-se a rentar-se les mans i cap al
menjador per l’entrada dels porxos. De manera esglaonada van fent l’entrada cap al selfservice (de 5 en 5) i les cuineres serveixen les safates.
Es va introduir a finals del curs anterior no començar a dinar fins que estigui tota la taula
asseguda. Seria més eficaç fer l’entrada per ordre de taula un cop tinguin els infants llocs
assignats.
Els temps que utilitzem a l’hora de dinar és de poder combinar després de 20’ de començar
(valorar casos especials que haguem de fer-ho abans). La durada de l’àpat és fins les 14’40h.
que hauria de marxar l’últim nen. Tenir en compte que una mica abans haurien de començar
per les postres.
14’00-14’15h. A mida que van acabant cada nen es responsabilitza de recollir la seva safata i
mantenir net i endreçat el seu espai. Els primers que acaben , després de recollir la seva safata
tornen a seure al seu lloc fins que acabin uns 20 nens. En aquests instants fa la sortida un dels
monitors juntament amb un dels monitors que ja havia sortit al primer torn amb 1r, 2n i 3r,
que se l’ha d’avisar per tal de que es situï a l’espai corresponent. La sortida es farà esglaonada i
amb ajuda i coordinació dels monitors que hi ha al menjador. A mida que quedin espais lliures
es fa reagrupament en espais i de manera coherent. Un dels monitors comença a netejar i
escombrar i l’altre es queda controlant als nens/es.
14’40-45h. El menjador hauria de quedar recollit i net i amb tots els nens al pati. Tenir previsió
de començar per les postres abans de que arribi aquesta hora. Si algun nen/a no li ha donat
temps a acabar de dinar (mesura considerable) s’hauria d’informar a la família que aquell dia el
seu fill/a, pel motiu que sigui (extraescolars, perquè s’ha distret molt, etc.) no ha pogut acabar
de dinar. S’hauria de fer una nota i ensenyar a la coordinadora abans de donar-li al nen.
Traspassar també la informació als mestres.
Durant l’estona de dinar és important treballar els hàbits amb els nens/nenes com seure
correctament, agafar i utilitzar correctament els estris, mantenir un to de veu adequat a l’espai
de menjador, demanar les coses amb educació, etc.
14’50-55h. tocarà el segon timbre i els nens van al WC i a la font de manera que a les 15h els
nens ja estan de manera tranquil·la a les files esperant a que els mestres els vinguin a buscar.
15’00h. Traspàs d’informació als mestres de qualsevol incidència que hagi passat durant
l’estona de menjador. Escriure, si s’escau, alguna nota a casa ja bé sigui per comportament o
perquè no li ha donat temps a acabar-se el dinar o qualsevol altre incidència; és important el

traspàs d’informació a casa. Ensenyar prèviament a la coordinadora per a que també signi la
nota i faci una còpia.
Els lavabos dels porxos estaran tancats amb clau. Demanar la clau a la coordinadora i
responsabilitzar-se de la clau fins que finalitzi l’hora del migdia. Hi ha molts conflictes
habitualment i és un espai on tenim poc control. D’aquesta manera ens responsabilitzem del
que passa de manera més acurada.

