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EL mEnjador ESCoLar i EL tEmpS dEL migdia

E L  m o n o g r à F i C

propostes de millora del temps del migdia i el menjador escolar
El 23 de març la Fundació Catalana de l’Esplai va presentar l’informe “La millora dels menjadors escolars i el temps del migdia als centres educatius”, en el que, entre d’altres,  

s’identifiquen els aspectes clau i els elements crítics d’aquest espai educatiu i es formulen propostes de millora en sis àmbits. Resumim aquí les principals propostes:

◗ el temps del migdia ha de formar part del 
projecte educatiu de centre i ha de tenir la 
consideració educativa.

◗ És important garantir l’assumpció del pro-
jecte per part de la direcció del centre. Ga-
rantir la coordinació. 

◗ cal cercar el caràcter educatiu en el menjar, 
en l’esbarjo, en els hàbits de vida quotidiana 
i convivència. definir els objectius i aspectes 
a avaluar en el temps del migdia.

◗ ràtios. establir uns mínims exigibles i uns 
màxims recomanables, d’acord amb les dife-
rents etapes:  infantil: 1/10-1/15 // primària: 
1/15-1/20 // eso: 1/20-1/25. dotació espe-
cífica per alumnat nee.

JOSEP M. VALLS
El 23 de març prop de 200 per-
sones –representants de tots els 
agents educatius- van aplegar-se a 
CENTRE ESPLAI per participar a la 
Jornada “La millora dels menjadors 
escolars i el temps del migdia”, or-
ganitzada per la Fundació Catalana 
de l’Esplai.

En la seva salutació inicial, el presi-
dent de la Fundació, Josep Gassó, 
va subratllar el compromís de l’en-
titat amb la resta de la comunitat 
educativa per aportar valor educatiu 

a l’espai del migdia i del menjador 
escolar. Gassó va qualificar aquest 
espai com “de gran importància en 
la vida dels infants i adolescents i 
també en la vida dels centres edu-
catius ja que representa un terç de 
la jornada escolar i perquè hi passen 
moltes coses: es menja, es juga, es 
descansa, es conviu”.

bones pràctiques 
en el temps del migdia
A continuació, Cristina Rodríguez, 
gerent de Programes Escolars de 
Serveis d’Esplai va donar pas a  

tres bones pràctiques de projec-
tes que lidera la Fundació Catalana 
de l’Esplai: “El menjador: 1 més a 
l’escola”, que van presentar Josep 
Garcia i Milagros Doblas, director 
i coordinadora del menjador de 
l’Escola Mare de Déu de Montser-
rat de Castellbisbal;  “Em faig gran 
per dins i per fora al menjador de 
l’escola”, que va presentar Maria 
Rodríguez, directora de l’Escola 
Bressol Municipal El Cabusset 
del Prat de Llobregat i, finalment, 
“Comença l’aventura amb l’Edu i 
el Xef al Bogatell”, que va presen-

La dimensió
educativa

◗ Garantir per a tots els infants i adoles-
cents uns paràmetres bàsics de seguretat, 
alimentaris, de salut i educatius, amb inde-
pendència de la titularitat del centre. 

◗ repensar la gratuïtat amb caràcter uni-
versal del servei dels menjadors per als des-
plaçats de municipi. almenys en allò que es 
refereix a la part del menjar.

◗ incrementar la dotació de beques d’acord 
amb les noves necessitats.

◗ crear una comissió específica per abordar 
tota la problemàtica derivada de la gestió de 
les beques dels menjadors escolars. 

L’equitat

Crònica de la jornada “La millora dels menjadors escolars i el temps del migdia” a CEntrE ESpLai

prop de 200 representants de tots els agents educatius 
aborden la millora del temps del migdia

D’esquerra a dreta: Enric Prats, Raül Manzano, Esther Fernàndez 
i Sergi Valentín.

◗ definir el nivell d’atenció a la di-
versitat.

◗ Garantir l’equipament necessari 
per a la cuina en fred.

◗ aclarir responsabilitats en la in-
versió de l’equipament i el seu man-
teniment.

◗ major coordinació entre els depar-
taments de salut i ensenyament.

Alimentació i 
infraestructures


