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Considerem l’espai del migdia com un espai
d’intervenció educativa dins del projecte de
l’escola.

Moment important dins de la jornada escolar on
garantim una bona alimentació amb la
possibilitat de gaudir d’un temps de lleure de
qualitat pel desenvolupament dels infants. 

UN ESPAI MÉS
D’INTERVENCIÓ
EDUCATIVA



Què és per a nosaltres
l’Espai del Migdia?

On compartim moments amb
companys i companyes, asseguts
al voltant de la taula.

UN ESPAI  SOCIAL
Que vetlla per la seguretat integral
de tots els infants.

UN ESPAI  SEGUR

Que ens permet crear vincles
afectius per tal de que se sentin
estimats i acompanyar-los en la
resolució de conflictes, en la
gestió de les emocions…

UN ESPAI
D 'ACOMPANYAMENT

On aprenem a autoregular-nos i
connectar la gana que tenim amb el
que ens servim. 
On treballem hàbits d’alimentació,
d’higiene i de recollida.

UN ESPAI  
D 'APRENENTATGE



Al menjador treballem l’autonomia i l’autoregulació. 
Els infants van coneixent a poc a poc el seu cos i detecten les
ganes i la necessitat d’alimentar-se. 
Es respecta el ritme dels infants i apostem per l’autoregulació.
No s’obliga a cap infant a menjar però si hi ha una quantitat
mínima que s’ha de menjar per assegurar el seu benestar.

AUTOREGULACIÓ



LA NOSTRA CUINA

Potenciem l’alimentació saludable.

Des de l’equip de cuina s’ofereix un

menú saludable i de proximitat i

aprofitem per treballar amb els

infants sobre la importància d'una

bona alimentació.



Apostem per treballar les tasques de la
vida quotidiana, és per això que cada dia
els infants de 3r fins a 6è paren les
taules del segon torn. 

HÀBITS I  AUTONOMIA

Tanmateix tots els infants es recullen
plats, coberts o got segons l'edat.
La neteja de taules i cadires també és
una tasca que es fa entre tots/es. 

PARAR I  DESPARAR LA TAULA



Els infants d' EI3 un cop
han acabat de dinar van a
descansar o dormir una

estona. 

DORMIR 
Segons l'època de l'any
poden entrar a espais

interiors i realitzar tallers
dinamitzats per les

monitores. 

MANUALITATS
Tots els nens i nenes

poden jugar al pati, hi ha
zones delimitades
segons les edats.

PATI

PROPOSTES DEL TEMPS DE LLEURE 



A l’espai de descans es treballa l’autonomia
com a la resta dels espais del migdia. 
Els infants disposen d'una sala acollidora
amb ganduletes i coixins. 
Es fa un acompanyament d'aprop,  la
monitora fa un seguiment dels infants que
dormen i els que no i ho fa saber a les
families. 

ESTONA DE DESCANS
EDUCACIÓ INFANTIL 3  



MANUALITATS I ALTRES PROPOSTES

L'aula pati és un espai tranquil on els infants
poden entrar a mirar contes o bé per dibuixar o
escriure.... 
Al porxo també s’hi preparen tallers temàtics
segons les estacions de l’any: tardor, Nadal,
Sant Jordi…
Amb els infants d'infantil també podem entrar  a
algunes aules per realitzar aquests tallers. 

PATI I  AULA PATI 



Veiem el pati com una zona de múltiples
possibilitats per als infants. Vetllmem per a que els
infants gaudeixin del seu temps lliure i sigui de
qualitat educativa.

Les propostes per l’espai exterior no son dirigides,
però si disposem de diferents materials per a que
puguin jugar i els convidem i acompanyem per a que
en facin ús. 

Alguns materials:  pilotes, cordes, xarxa de
badminton, pales i galledes, material pel sorral,
bicicletes i motos petites, material de
construccions...

ESPAI EXTERIOR
EL PATI



 

Diàriament l'equip de
monitors i mestres

mantenen
comunicació sobre els
infants de cada grup. 

ESCOLA
La coordinadora de

l'espai migdia manté la
comunicació amb l'AFA i
treballen conjuntament

en el projecte. 

AFA
Les famílies també formen

part de l'espai migdia.
Per qualsevol dubte o

informació es poden adreçar
a info@afaleradedalt.com

 

FAMÍLIES

SEGUIMENT I COMUNICACIÓ

L’EQUIP DIRECTIU DE L ’ESCOLA JUNTAMENT AMB L’AFA I  LA COORDINACIÓ DE
L’ESPAI  MIGDIA TREBALLEN EN CONSONÀNCIA AMB EL MATEIX PROJECTE EDUCATIU.



L’ÈXIT EDUCATIU A L’ESPAI DEL MIGDIA S'ACONSEGUEIX GRÀCIES
A LA COL·LABORACIÓ DE TOTS ELS AGENTS IMPLICATS: 

INFANTS MONITORATGE
EQUIP DE

CUINA

MESTRES

FAMÍLIES


