
   Vida escolar

Dos quarts d’una, acaben les classes del matí. Comença el trencaclosques del migdia.

Va nois, a rentar-vos les mans, feu la fila per entrar el menjador.•	

No, avui no baixem al pati; recordeu que us toca fer estudi; després tindreu pista.•	

Quanta sopa vols? Molta, poca o normal? Au, menja una mica, l’has de tastar.•	

A qui li toca netejar la taula?•	

Nois, procurem no  parlar tant i descanseu.•	

Vinga, aneu sortint al pati que els del segon torn han de parar taules. Us ensenyarem un •	
joc nou.

Si has acabat de dinar, penja el tovalló i abans d’anar a dormir ves a fer un pipí.•	

A quin taller has d’anar? Al de ball, al de plàstica o al de teatre?•	

Seu bé i compte amb el ganivet...•	

Quan acabeu d’escombrar treurem les escombraries.•	

Ja ha sonat el timbre, aneu pujant a la classe.•	

Ha acabat una altra jornada al servei de menjador. Com podeu veure es tracta d’organitzar aquesta 
estona al voltant del dinar, el lleure i l’estudi.

Volem educar  en els bons hàbits de la nutrició, aconseguir que els nens i les nenes tastin diferents 
tipus d’aliments cuinats de maneres variades, que entenguin que això és bo per a la seva salut. 
També que respectin les normes de convivència al menjador, que mantinguin uns bons hàbits 
d’higiene, que utilitzin bé els estris i  que compleixin els càrrecs que els pertoquen.

En el temps de lleure volem potenciar que s’ho passin bé portant a terme diferents activitats 
lúdiques tot desenvolupant la creativitat i la imaginació, bé sigui jugant al pati, pista o sorral, o 
fent tallers en petits grups que fomentin la participació i el treball en grup.

A partir de tercer, els nens i les nenes aprofiten una estona del migdia fent estudi. Aprenen a 
treballar en silenci, en un bon ambient de treball, avancen deures, estudien o  llegeixen.

Ja veieu:  pretenem que, durant les dues hores i mitja que dura el servei, comparteixin amb els 
companys i els monitors l’estona del dinar, d’estudi i de lleure en un ambient diferent a la resta 
de l’horari escolar però que es complementa perfectament.

Susanna Ullibarri                               
Coordinadora del servei de menjador

mitja pensió



       AbAns de començAr... 
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vida escolar

Quan entrem al menjador  
agafem el tovalló

abans de dinar,
ens rentem les mans

amb aigua i sabó.



nyAm, nyAm... 
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vida escolar

abans de començar 
a menjar, els més 
petits cantem:

«nyam, nyam,
bon profit,
nyam, nyam, 
bon profit;
moltes gràcies.
igualment,
pom, pom, pom,
bon profit!»

Cada dia hi ha dues persones  
diferents que paren taules,  
posem les gerres, escombren  
i van a llençar les escombraries. 
també cada dia hi ha una persona 
que crida les taules.  
(aina Guillamón 5è)
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vida escolar bon profit! 
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vida escolardesprés...  
mentre els petits  
de l’escola dormen, 
la resta tenen moltes 
coses a fer.

a l’hora de dinar 
també fem treballs 

manuals com: parem 
la taula, escombrem, 

puguem cadires,  
netegem la taula  

i buidem  
les escombraries.
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vida escolar  ArA tocA jugAr...



tAller o estudiAr 
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vida escolar

Una de les coses que m’han agradat més d’aquest any, és l’hora d’estudi. pots avançar 
moltes feines i així a les tardes tens més temps de lleure. Una de les altres coses és 
quan ens toca pista. es pot jugar molt millor a futbol, perquè som l’únic curs que podem 
estar-hi. ( Ot serrano 5è)
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 molt, normAl o poc 
tot depèn del que hi hA 

vida escolar

màxim miG-miG mínim

a l’hora de mitja pensió m’encanta posar menjar.  
La gent et demana màxim o mínim.  

tu agafes el menjar i el poses a la safata del nen. És molt divertit  
(adela montolí 5è)


