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EL mEnjador ESCoLar i EL tEmpS dEL migdia

E L  m o n o g r à F i C  17

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:

tar Xavier Redon, coordinador del 
menjador de l’Escola Bogatell de 
Barcelona.

taula rodona molt participada
En la segona part de la Jornada, 
el vicepresident de la Fundació 
Catalana de l’Esplai, Carles Barba, 
va presentar l’informe: “La millora 
dels menjadors escolars i el temps 
del migdia als centres educatius” 
(vegeu les principals aportacions 
en aquesta pàgina).

A continuació es va celebrar una 
taula rodona en la que hi van parti-
cipar Raül Manzano, president de la 
Federació de Moviments de Renova-
ció Pedagògica; Esther Fernández, 

presidenta de la FAPAC-Tarragona; 
Sergi Valentín, Subdirector General 
Fundació Catalana de l’Esplai i En-
ric Prats, professor de Pedagogia a 
la Universitat de Barcelona.

Raül Manzano va destacar que “el 
temps del migdia és un espai edu-
catiu que ha de ser molt coherent 
amb la resta de temps de l’escola 
i dels temps educatius i vitals de 
l’alumnat i, en conseqüència, s’ha 
de construir molt compartidament 
per tots els agents de la comunitat, 
ha d’estar incardinat dins el projec-
te educatiu de centre”.

Des de la FAPAC, Ester Fernàn-
dez va destacar que “el tema de la 

◗ la direcció del centre ha d’assumir la res-
ponsabilitat del temps del migdia evitant 
delegar a l’ampa la gestió i la contractació.

◗ Gestió de qualitat per part d’entitats espe-
cialitzades  i acreditades.

◗ vetllar per la coordinació adequada del 
temps del migdia amb el projecte del cen-
tre, a través de mecanismes de coordinació i 
participació dels diversos actors. (direcció, 
ampa, entitat de lleure).

◗ reforçar les funcions de l’administració pel 
que fa a la regulació, el control/inspecció, i 
garantir l’equitat amb els ajuts públics.

◗ establir com a requisit bàsic, la titulació 
del diploma de monitor de lleure recone-
guda per la Generalitat, i de director, en 
el cas de la coordinació.

◗ establir la figura de la coordinació com a 
referent en la gestió del temps del migdia.

◗ Garantir la participació i el bon encaix de 
l’equip de monitors del temps del migdia 
en la dinàmica general del centre.

◗ cercar l’estabilitat del equips  compac-
tant l’encàrrec de serveis i activitats en 
una mateixa entitat.

◗ combinar en la composició de l’equip el 
doble perfil de joves estudiants amb el de 
dones de mitjana edat.

◗ aplicar el conveni laboral del sector del 
lleure educatiu i sociocultural, a l’activitat 
del temps del migdia.

◗ consensuar entre els agents implicats el 
cost del temps del migdia.

◗ adequar el preu màxim establert al cost 
real del menjador.

◗ Garantir la destinació exclusiva de les 
quotes dels menjadors al servei del temps 
del migdia.

◗ establir mecanismes de control interns i 
externs i de transparència en la gestió eco-
nòmica del menjadors.

Gestió dels 
menjadors

L’equip

L’economia

gestió dels menjadors escolars no 
pot estar en mans de les Ampa i 
de persones voluntàries. Els pares 
i les mares hem de ser actors, hem 
de participar, però el menjador ha 
de ser part de l’horari educatiu i 
s’ha d’incloure dins del projecte 
educatiu de centre i, per tant, 
l’administració l’ha de liderar per 
garantir la qualitat i l’equitat del 
servei a tots els centres”.

Sergi Valentín va subratllar la ne-
cessitat de que “tots els agents 
educatius implicats entorn a l’es-
cola treballem plegats per defen-
sar que el temps del migdia és un 
temps educatiu, i en tant que això, 
ha de ser un espai de qualitat i ha 

de ser un projecte integrat”. Per  a 
Valentín, “avui per avui hi ha prou 
fronts oberts – com ara l’IVA, la 
classificació empresarial o el preu 
màxim congelat–  que posen en 
risc un model de qualitat en el 
temps del migdia.” En aquest sentit 
va destacar que “és vital i impres-
cindible que l’administració tracti 
el temps del migdia com un temps 
educatiu, quan el licita, concerta o 
contracta”.

Cal tractar aquest temps  
com un espai educatiu
Enric Prats, de l’ICE de la Uni-
versitat de Barcelona, va subrat-
llar la importància que el temps 

del migdia s’abordi des d’una 
òptica àmplia i global “que 
contempli el temps del men-
jador com un temps educatiu 
i alhora ha de ser un espai 
que admeti una certa con-
junció d’interessos de tots 
els implicats: els infants, els 
educadors, el professorat, les 
famílies, la direcció... per tant 
és un espai que requereix de 
molta complicitat”.

La jornada va acabar amb la 
intervenció de Montserrat Gi-
nés, Directora General de la 
Fundació Catalana de l’Esplai, 
que va agrair la participació de 
tothom.
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