
ESPAI MIGDIA
INFANTIL

Dijous 7 de novembre 2019



1. QUÈ ÉS L’ESPAI MIGDIA?
L’espai migdia comprèn tant l’alimentació de l’alumnat com l’atenció educativa durant el temps que hi ha entre la fi de l’horari lectiu del matí i l’inici de 
la tarda. 

La franja horària de l’Espai Migdia l’hem de considerar 
com un element més i imprescindible del projecte 
educatiu del centre. Una oportunitat diària per oferir 
una educació vivencial i un espai més on treballar 
l’educació integral del nostre alumnat.

Acollidor
Familiar

Temps de lleure

ValorsHàbits



2. HÀBITS

RENTAR-SE LES MANS

SEURE CORRECTAMENT

TASTAR TOTS ELS ALIMENTS

UTILITZAR ELS COBERTS CORRECTAMENT

RECOLLIR

RECICLAR



ORGANITZACIÓ ESPAI MIGDIA P-3 
Monti (Marietes)

     A les 12:30 rentem mans i pugem a dinar Fàtima (Papallones)

Àlex (Abelles)



ORGANITZACIÓ ESPAI MIGDIA P-3 
Després de dinar, anem al lavabo, ens rentem les mans i cap al dormitori...



ORGANITZACIÓ ESPAI MIGDIA  P-4 I P-5
A la 13:00 anem cap a dinar

Gemma Iols

Cristina Dúnia

Anna Glòria



L’ANGLÈS A L’ESPAI MIGDIA - ADQUIRIM VOCABULARI

Els grups de P4 i P5 reben les consignes en anglès.

https://docs.google.com/file/d/1o41Ek7K2XlHBMhN4btIIs3OypCRJL0Ds/preview


ACTIVITATS ESPAI MIGDIA  P-4 I P-5
Fins les 14:20 som al pati, després ens dividim i fem activitats



ACTIVITATS ESPAI MIGDIA  P-4 I P-5
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

PLÀSTICA

PATI JOCS DE 
TAULA/CONTES

PLÀSTICA PDI 

JOCS DE 
TAULA/CONTES

PATI



EQUIP MONITORES ESPAI MIGDIA
              P-3 P-4 P-5 SEGON TORN

Segon torn



NOVETATS CURS 2019-2020

Material compostable 
pels picnics

Cuina nova 
al Torrent

Producte de 
proximitat

Pollastre de corral
Peix fresc

Fonts d’aigua

Millores en les 
jornades 

gastronòmiques



ALTES, BAIXES I INFORMACIÓ D’INTERÈS
- INSCRIPCIONS:

- Mitjançant el formulari de la web (www.mataro.escolapia.cat)

- Esporàdics: Amb tiquet; el podeu descarregar a casa o demanar-lo a la recepció. 

- Dietes especials per a infants amb al·lèrgies o intoleràncies. Cal portar el certificat mèdic

- Entrega d’informes el primer i tercer trimestre.

- Visita al menjador de Primària, dels nens i nenes del grup de P5, a final de curs.

- Comissió Espai Migdia 

- Obrim el menjador! Viu el menjador com ho fa el teu fill/a

- La fruita dels berenars està neta per poder-la menjar amb pell.

- Podeu trobar el menú, les derivacions i tota la informació necessària penjada a la nostra web i al bloc de l’espai migdia

mataro.espaimigdia@escolapia.cat

http://www.mataro.escolapia.cat
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