Que fan a l’estona d’esbarjo del menjador?

INFANTIL
A les 12.30h. baixen a dinar, triguen una mitja de ¾ d’hora.
Deu monitores acompanyen els petits a l`hora dinar, les 3 monitores de P3, 3 de P4 i dues de P5,
a més de 2 monitores de reforç. Desprès de dinar als porxos del Pau Claris fan “El Pèsol”, que
consisteix a pregunta’ls‐hi sobre el que han dinat, per que es familiaritzin amb els noms dels
aliments.
Els petits de P3 van a dormir amb 2 monitores, P4 i P5 juguen al sorral, de dilluns a dijous dues
monitores fan joc dirigit (Saltar corda, l’aranya, pica paret,….) i 2 monitores fan tallers: Racó de
lectura, taula de creativitat, construccions, l’última novetat són les botiguetes que tenen molt
èxit entre els petits. Aquestes monitores també atenen els incidents i pupes que hi pugui haver,
finalment una monitora està permanentment al lavabo.
Cada mes treballen un conte, el llegeixen els companys de 5º o 6º, o les monitores, aquest mes
faran un treball amb El monstre de Colors. Cal recordar també que tots els jocs i tallers són de
lliure assistència, tot i que els animen a participar‐hi.
També aprofitem per anunciar‐vos que el proper curs els nens de P3 menjaran al passadís ,
almenys durant el primer trimestre i dormiran a les aules tot l’any, on tenen més a prop el lavabo
i estan en un espai més familiar per ells, de passada els nens que necessitin continuar dormint
ho podran fer.

SEGÓN CICLE
Van a dinar de 13h a 14h.
Un cop al pati (pistes i porxos) fan joc dirigit dilluns i dimecres, el joc el decideixen per votació:
Mata conills, “futbol chino”, polis i cacos, en aquesta edat els agraden molt els jocs de pilota. En
aquest trimestre s’està treballant per instruir nens per dirigir el joc dels companys, que és una
de les coses que els costa quant juguen en grup, per tal que cada cop siguin més autònoms.
Dimarts i dijous fan tallers a les taules dels porxos, poden ser per exemple guarnits del menjador.
També cada any treballen sobre un país.

TERCER CICLE
Juguen de 13h a 14h i desprès dinen, d’aquesta manera alternen l’ús de l’espai.
Com que els grans són molt més autònoms, ja no es fa joc dirigit, es fan propostes i es prenen
decisions en assemblea, ells proposen les manualitats que volen fer, per exemple polseres o
jocs, els encanta fer campionats de ping‐pong o futbolí.

GENERAL PER A TOTS
I que passa quant plou? Tenim el recurs de posar una pel∙lícula, entre altres motius per fer un
ús raonable de l’espai interior, no es recorre a cinema purament comercial sinó amb valors o
interès educatiu i es fa una feina sobre la peli. (La darrera va ser Inside Out‐ Del revés).
També hi ha una proposta de treball mensual per a tots els grups, aquest mes celebrem el dia
mundial dels boscos el 21 de març.
Finalment, atenent a les peticions dels pares canviarem el format de la reunió de principi de curs
de menjador, que serà per a cada nivell amb les seves monitores, enlloc de una de general, això
si la coordinadora i la directora hauran de passar per tots els cursos.
Des de la comissió de menjador us volem recordar que per resoldre qualsevol tema podeu acudir
a parlar amb Gemma Rodríguez, coordinadora de menjador, cada dilluns i divendres de 8.30h. a
9.30h. que està al corrent de tots els temes del menjador i supervisa els menús. També podeu
contactar amb les representants de pares i mares de la comissió, la Maria Farré (p5/2ª) o
L’Adriana Herrera (3º/6º) També publicarem en breu un horari amb les activitats i tallers que es
fan i el penjarem al tauler d’anuncis. També podeu consultar el projecte educatiu del menjador
que torna a estar disponible a la web de l’escola, així mateix us ajuntem la informació que es
va passar des de el menjador amb els horaris.

Maria Farré i comissió de Menjador del Consell escolar.

