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La importància educativa 
i social del temps del migdia

EL mEnjador ESCoLar i EL tEmpS dEL migdia

REDACCIó

el 23 de març la fundació 
catalana de l’esplai va 
organitzar una Jornada 

dedicada a l’anàlisi del temps del 
migdia i el menjador escolar. la 
Jornada va incloure la presenta-
ció de l’informe “la millora dels 
menjadors escolars i el temps del 
migdia als centres educatius” que 
ha elaborat la fundació, amb les 
aportacions de tota la comunitat 
educativa, que analitza els aspec-
tes clau i formula propostes de 
millora per aquest espai de gran 
importància social i educativa en 
la vida dels alumnes i les seves 
famílies.

Entre les classes del matí i les de la 
tarda, durant unes dues hores, a les 
escoles transcorre el que es coneix 
com a temps del migdia. Més enllà 
de garantir l’alimentació dels nois i 
noies, aquest espai s’ha configurat 
com una necessitat social de pri-
mer ordre per donar resposta a la 
conciliació entre la vida laboral i 
familiar dels pares i mares. En la 
majoria dels centres educatius de 
Catalunya es presta aquest servei. 
Tot i no fer activitat docent, el que 
passa en aquest espai de temps té 
una gran importància. 

Quatre funcions bàsiques 
En aquest espai central en la jorna-
da dels i les alumnes, es permet de-
senvolupar quatre grans funcions 
d’una gran importància:  la funció 
social de conciliació o atenció a 
situacions de necessitat especial; 
la funció alimentària i de salut; 
la funció reparadora, de descans i 
esbarjo, entre classes del matí i la 
tarda i la funció d’hàbits, actituds 
i valors. 

Es tracta, doncs, d’un espai edu-
catiu molt important en la vida del 
centre. Així ho ha entès la comu-
nitat educativa, i tant els equips 
docents, les administracions pú-
bliques, com les associacions de 
pares i mares i les entitats de lleu-
re dedicades a aquest espai, tre-
ballen des de fa anys en aquesta 
perspectiva.

Malgrat aquesta importància so-
cial i educativa, el fet que aquest 
espai no formi part del temps re-
glat, de l’obligació dels poders 
públics i de la competència de 
l’equip docent, ha fet que sovint 
sigui terra de ningú i alhora ho 
sigui de tothom. Això passa, es-
pecialment, als centres de titula-
ritat pública.
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propostes per millorar
El desembre de 2002, la FAPAC 
i la Fundació Catalana de l’Esplai 
vam presentar el llibre “Eduquem 
més enllà de l’horari lectiu”, que 
recollia una reflexió i un conjunt 
de propostes per tal d’avançar en 
la millora de la qualitat, l’equitat 
i la coresponsabilitat dels espais 
educatius que es desenvolupen 
en el marc escolar, però fora de 
l’horari lectiu.

Des de llavors ha plogut molt. 
S’ha avançat en alguns aspec-
tes. D’altres, per contra, encara 
estan pendents d’abordar. Una 
de les qüestions on encara hi ha 
molt camí a fer és el de l’espai 
del migdia i del menjador esco-
lar. Es tracta d’un espai d’una 
enorme importància educativa 
i social que ocupa un percentat-
ge molt gran del temps que els 
infants passen a l’escola.

Per aquest motiu, des de la 
Fundació Catalana de l’Esplai 
hem elaborat l’informe “La mi-
llora dels menjadors escolars 
i el temps del migdia als cen-
tres educatius” que inclou una 
anàlisi i propostes de millora 
d’aquest espai.

Ho hem volgut fer des de la 
pròpia reflexió, però també des 
de la mirada diversa dels actors 
implicats: els pares i mares, les 
direccions dels centres, les en-
titats gestores de l’activitat i el 
servei, les diferents administra-
cions públiques, els treballadors, 
els sindicats, els moviments edu-
catius, les escoles públiques i les 
concertades... Entenem que els 
avenços en l’educació dels in-
fants i adolescents seran asso-
libles en la mesura que siguem 
capaços de generar grans con-
sensos i complicitats en tota la 
comunitat educativa.

Posem aquest treball al ser-
vei de la comunitat educativa 
amb la voluntat que esdevingui 
una eina útil per a la millora en 
l’educació dels infants i adoles-
cents del nostre país.

opinió

Aquest context ha generat res-
postes diverses, en funció de la 
iniciativa que han pres els diver-
sos actors en cada centre o ter-
ritori. En l’actualitat conviu un 
ampli ventall de models de gestió 
d’aquest temps i un resultat molt 
desigual sobre la garantia educa-
tiva d’aquest espai.

En tot cas, en els menjadors esco-
lars, es produeix una circumstància 
especial que el condiciona. És l’es-
pai de menjar, per tant, d’atendre 
una necessitat bàsica des del punt 
de vista de la salut dels infants i 
que, a més, va associada a un im-
portant volum econòmic, de l’or-
dre de 300-500 milions d’euros 
anuals. 

La regulació dels menjadors 
escolars a Catalunya
Amb data 14 de maig de 1996, el 
Departament d’Ensenyament de la 
generalitat va publicar el decret 
160/1996 pel qual es regulava per 
primera vegada el servei de menja-
dors escolars als centres. El decret 
establia uns paràmetres de caràc-
ter general del nou funcionament 
dels menjadors escolars i preveia la 
seva concreció i desenvolupament 
en alguns dels aspectes claus. 

gairebé quinze anys després i 
malgrat diversos intents, no s’ha 
produït cap desenvolupament del 
decret ni cap nova regulació espe-
cífica d’aquest espai. En tot cas, 
el marc legislatiu en matèria edu-
cativa a Catalunya s’ha modificat 
substancialment. Al juliol de 2009 
es va aprovar la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC) i amb ella s’han 
començat a desplegar normatives 
que la desenvolupen. En particu-
lar, i als efectes del que ens ocupa, 
hem de destacar el Decret d’auto-
nomia de Centres i el de Direcció, 

aprovats a l’agost i al novembre de 
2010 respectivament.
Quinze anys de recorregut des 
d’aquell decret i sobretot, aquest 
nou context, justifiquen la neces-
sitat i l’oportunitat d’avançar, no 
només en la regulació sinó en la 
formulació de propostes de millora 
i garantia educativa del temps del 
migdia i els menjadors escolars a 
Catalunya.

En aquest sentit, la Fundació Ca-
talana de l’Esplai ha identificat 
els aspectes clau i els elements 
crítics i ha formulat propostes de 
millora. En les pàgines centrals 
d’aquest monogràfic resumim 
aquests aspectes, en la millora 
dels quals caldrà implicar, ne-
cessàriament, tota la comunitat 
educativa. ■

L’espai 
del migdia se 
situa en  terra 

de ningú, 
i de tothom

Cal avançar 
en la formulació 

de propostes 
de millora

L’espai del migdia ocupa una tercera part del temps que els alumnes passen a l’escola
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