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ESTONA DEL
MIGDIA

El servei de menjador de l'escola el gestiona la Fundació Privada En Xarxa; una entitat de
Tarragona, del tercer sector i sense afany de lucre amb la missió d' acompanyar les persones en
el seu procés de creixement, treballar amb alegria i amb voluntat de transformar l'entorn.

Som un equip de 13 professionals del lleure els qui acompanyem als alumnes cada migdia amb
compromís i voluntat educativa. Apostem per un servei de  menjador EDUCATIU, LÚDIC i
SEGUR; on la confiança en les capacitats dels infants, l’establiment de vincles afectius i
l’acompanyament respectuós en són els pilars fonamentals. 

Entenem que les nenes i els nens són els principals protagonistes del servei i del seu propi procés
d'aprenentage, per això els fem partíceps de tot allò que fem.
 
Fins ara, han fet ús diari del servei al voltant de 180-200 infants de P3 a 6è i, uns quants alumnes
d'ESO, durant l'horari de cada etapa educativa, i que preveiem que el proper curs augmentarà. 

ÀPAT
SALUDABLE  I
SOSTENIBLE

Treballem amb el Càtering Domingo, seguint les recomanacions de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya i del Programa de Revisió de Menús Escolars (PREME), elaborant
menús casolans de qualitat, saludables i equilibrats, basats en criteris de proximitat, de
sostenibilitat i de temporada

Podeu consultar mensualment els menús a l’apartat de menjador de la web 
de l'Afa Institut Escola l'Agulla.



ESBARJO
EDUCATIU

El moment de l'esbarjo és un temps de lleure en el que es facilita el joc lliure als infants i, alhora,
es proposa  un programa de dinamitzacions, activitats i tallers alternatius que permeten gaudir i
aprendre.
Des de la Fundació Privada En Xarxa desenvolupem el model educatiu del treball per projectes a
l’Estona del migdia, seguint les nostres 6 línies pedagògiques:

Aquest projecte el desenvolupem amb tots els infants des de p5 fins a 6è de primària.  
Pels alumnes d'ESO es promouen els mateixos valors sense una programació diària, sinó en la
seva pròpia dinàmica de funcionament. 

CAPACITACIÓ, AUTONOMIA I RESPONSABILITAT: eduquem en la responsabilitat,
confiant en les seves capacitats i respectant els seus ritmes.

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ D’ESBARJO: oferim activitats i tallers lúdics i
educatius. Aprenem també jugant i gaudint plegats del temps lliure.

PARTICIPACIÓ ACTIVA: fomentem l’esperit crític, emprenedor i reflexiu. Els infants
tenen veu i mereixen ser escoltats.

SENSIBILITZACIÓ I MEDI AMBIENT: afavorim espais de reflexió, sensibilització i
vivència amb l’objectiu de prendre consciència i implicació en la diversitat.

IGUALTAT DE GÈNERE: facilitem espais i relacions d’igualtat entre infants.
Dinamitzem espais de reflexió i sensibilització vers la igualtat de gènere.

RESILIÈNCIA I COOPERACIÓ: ens replantegem les coses tal i com les teníem
integrades amb imaginació i capacitat d’adaptació, per tal de cuidar de nosaltres
mateixos i dels altres.

*Totes les línies del projecte son adaptades segons les necessitats i/o
 circunstàncies del moment i/o espais. 



UN  MIGDIA
A P3 I P4

MATERIAL PEL MENJADOR

Tots els nostres infants són importants, únics i irrepetibles.
Especialment, els més menuts amb els que hi posem una cura especial, tant
l’equip educatiu com la resta d’infants.
 
Quan comença l’estona del migdia les monitores arribem a l’aula. Actualment i donades les
circumstàncies d'espai del centre, els infants de P3 i P4 dinen a la seva aula. Abans però, els
acompanyem al lavabo, ens rentem les mans i els ajudem a posar-se la bata. 
 
El moment de l’àpat és un acte nutritiu, però també social i de plaer. Per això se’ls acompanya
amb afecte, empatia i respecte, tot potenciant la seva autonomia (dins les mesures que
podem donades les circumstàncies). Després de dinar, un cop acabats tots i totes, raspallem
dents per treballar aquest hàbit  i sortim una estona al pati per gaudir de l'esbarjo. 
 Seguidament, tornem a rentar mans i anem a descansar. 

Alguns la son i l’esgotament els fa fer la migdiada, d’altres es relaxen amb la música de fons.
Un cop s'acosta l'hora, ens anem despertant, al lavabo qui ho necessita i anem seient per
esperar la tutora mentre llegim un conte, compartim històries, veiem un petit vídeo... Aquesta
estona de descans és molt convenient per encarar la tarda amb energia!

Els infants de P3 i P4 han de portar : 

       - una BATA per l'estona de dinar
       - un petit estoig amb un RASPALL DE DENTS (sense pasta, ja que és per poder
treballar l'hàbit). 
       - un LLENÇOL per hamaca escolar (els altres no s'ajusten bé) marcat amb el nom amb
gran de manera que sigui fàcilment reconeixible pels nens/es).
Les hamaques escolars mesuren 130 cm x 58 cm (i si porten gomes a les cantonades, s'ajusten
molt millor). **Demanem que els infants no portin du-dús, ni xumet ni altres joguines per
dormir la migdiada.

Aquest material (excepte el raspall), caldrà portar-lo els dilluns en una bossa de roba
independent a les de classe i marcada també amb el nom. El divendres es tornarà cap a
casa per a que pugui ser rentat. 

    LA RESTA D'ALUMNES DES DE P5 FINS A 6è DE
PRMÀRIA I ESO, ÚNICAMENT HAN DE PORTAR UN
ESTOIG AMB RASPALL I PASTA DE DENTS



INCRIPCIONS, PREUS I
PAGAMENTS 

PER FER ÚS DEL SERVEI DE MENJADOR ÉS IMPRESCINDIBLE ENTREGAR LA
FITXA D'INSCRIPCIÓ I SER SOCI DE L'AFA- Aquesta fitxa la trobareu
actualitzada a la web de l'AFA. 

*Els rebuts de menjador són abonats mitjançant domiciliació bancària a mes vençut . 

**Les famílies que hagin sol·licitat beca de menjador hauran de pagar el preu normal fins rebre la
notificació oficial de la concessió de l’ajut. Quan el Consell comarcal comuniqui la concessió, la
Fundació En Xarxa retornarà la diferència i cobrarà les mensualitats d’acord amb l’ajut.

ACOLLIDES
MATI I TARDA
Les acollides al centre son en dos horaris, i es poden utilitzar en dues franges de mitja, tres quarts
o hora sencera. Es poden utilitzar de manera fixe o esporàdica, avisant puntualment a la
coordinadora (Maria).  
Per tant, aquestes franges i utilitats determinen el preu: 

Acollida Matinal (al MENJADOR) de 7:45 a 08:30h o de 8:00 a 8:30h
Acollida Tarda (davant PORTA PRINCIPAL DEL CENTRE) de 16 a  16:30 o 17:00h

** Les acollides també es cobren a mes vençut. 

RECOMANEM que els alumnes que facin ús de l'acollida de tarda,
portin el seu berenar a la motxilla. 



/Fundació P Privada En Xarxa                          
 
 /Fundació En Xarxa                                          /fundaciopenxarxa

www.enxarxa.cat                                                 http://ampalagulla.org/

Les famílies tenen a la seva disposició a la coordinadora del servei cada dia de 8:30 a 9:30 hores
que realitza una atenció directe al local de l'AFA i per mitjà de telèfon, WhatsApp i correu
electrònic, sempre que convingui. 

PREUS ACOLLIDES

ATENCIÓ A FAMÍLIES
 I CONTACTES

maria@enxarxa.cat
 
665 582 127

Mentrestant, us animem a consultar la
web de l’escola i la de la Fundació En
Xarxa, així com seguir a l’AFA a les seves
xarxes socials i web. 

Per a ser SOCIS de l'AFA podeu trobar la fitxa
d'ALTA o RENOVACIÓ SOCI a la web de l'Afa :
http://ampalagulla.org/ , a inici de setembre, així
com també a l'apartat del menjador, la fitxa
corresponent per a l'ús d'aquest servei. 

PER FER ÚS D'AQUEST SERVEI, CAL SER SOCI DE L'AFA.
Desglosem els preus d'acollida. 
Tenir en compte que a partir del 2on germà hi ha un descompte  de 5€ pels usuaris fixes a les
acollides. 


