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Benvolgudes famílies,
Centre Català d’Educació som una entitat especialitzada en els serveis educatius, del lleure i
complementaris adaptats a les necessitats dels centres escolars i les A.M.P.A.
La nostra experiència en el mercat, ens permet oferir un aval amb garanties del nostre
funcionament de gestió integral i de qualitat.
Treballem en el temps del migdia, fomentant els hàbits referents a la nutrició i la digestió, els
aspectes socials i culturals que envolten el fet de seure a taula per menjar, i les activitats
pedagògiques que complementen aquest espai amb una vessant l’údico-didàctica.
El projecte educatiu de menjador gira en torn a un centre d’interès trimestral que funciona
com a eina pedagògica transversal que relacionarà tots els jocs, tallers i les activitats dotant-les
d’un sentit únic. Aquest curs 2016-107 treballarem els següents centres d’interès:
1er Trimestre Centre d’interès: El bosc encantat (del 12 de setembre al 22 de desembre de 2016)
2on Trimestre Centre d’interès :La màgia i els sentits (del 9 de gener al 7 d’abril de 2017)
3er Trimestre Centre d’interès : L’illa perduda del mar Blau (del 18 d’abril al 21 de juny de 2017)
Aquestes activitats giren en torn a 4 grans blocs temàtics: els tallers creatius i artístics
(actualment estan decorant el menjador amb follets, fades, mussols, ratpenats, arbres, etc.), les
sessions d’esport, la musicoteràpia i les dinàmiques de grup. Són propostes que es
presenten al nen i estan adaptades a totes les edats i espais de l’escola. Cada grup de menjador
té un monitor referent que, des de la motivació, els hi fa la proposta d’activitat per aquell dia. Tot i
que són activitats engrescadores, si un nen no vol realitzar la dinàmica se li respecta.
A final del trimestre rebreu l’informe del menjador on es valoren aspectes com els HÀBITS
ALIMENTICIS, HÀBITS D’ORDRE I D’HIGIENE, HÀBITS A TAULA, REALCIÓ AMB ELS COMPANYS i MONITORS i
les ACTIVITATS REALITZADES.
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 Jocs esportius
 Tallers
d’ambientació del
menjador segons el
centre d’interès.
 Tallers artístics
segons el centre
d’interès.
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o Ball

Dinàmica de
grups: els jocs
tradicionals

Avui tries tu:

grupals: multi esport,
És el dia de la música!
acrosport, relleus,
gimcanes,
 Sessions de relaxació
el bijbol, bitlles.
i arteràpia
 Audicions musicals.
 Aprenentatge de
balls moderns.
 Karaoke

 Jocs de sempre,
jocs dirigits i
populars: el joc del
mocador, un-dos-tres
pica paret, fet i
amagar, la gallina
cega, les cadires, la
xarranca, les gomes,
saltar a la corda, el
mocador, policies i
lladres, tocar i parar,
estirar la corda.

Atentament,
Raquel Puerto Garcia
Coordinadora pedagògica. Centre Català d’Educació Menjadors Escolars

Els nens escullen
què prefereixen fer.
A principis de
trimestre,
mitjançant una
bústia de
suggeriments on els
nens fan una pluja
d’idees del què els hi
agradaria fer,
sortiran les
propostes grupals
per fer els divendres.

