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PAIDOS

Paidos és una entitat sense ànim de lucre, amb més de
20 anys d'experiència, que va néixer del teixit
associatiu local amb l'objectiu de generar
transformació social a partir de la intervenció en els
projectes no lectius. Cerquem l'acció comunitària i
fomentem la interacció, la participació i les sinergies
amb l'entorn. Treballem en valors mitjançant la
convivència dels infants amb el col·lectiu des de la
mirada i implicació emocional. Som educador@s amb
intencionalitat.

El nostre dia a dia ofereix una gestió integral, de
proximitat, amb valor afegit, personalitzada i amb
un projecte de qualitat, tant en el lleure educatiu
com en l'alimentació escolar.
Paidos són les persones que en formen part, com les
les coordinacions dels centres escolars a Sant Cugat
que treballen en xarxa per desenvolupar un projecte
global a la ciutat.

El nostre projecte té com a premisses:
Garantir la proximitat, som territori.
Orientar a tot el nostre personal a la millora del projecte
local. Ser escola.
El treball en xarxa, treballar amb i per la comunitat.
Dignificar el nostre sector i posar en valor el lleure educatiu.
Afrontar els reptes socials i l'educació crítica, amb especial
atenció a la convivència, la igualtat de gènere i el valor de la
diversitat
Educar per la transició cap a una alimentació més saludable i
sostenible
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ACCIÓ TERRITORIAL I COMPROMÍS
Des del 1999 hem estat presents en la vida local, mitjançant la gestió de diferents projectes i iniciatives, caracteritzades per la
implicació amb la transformació social i el treball en xarxa. Hem col·laborat amb Associacions de veïns (Coll Favà, Volpelleres...),
amb l'administració local (envelat de Nadal, casals d'estudi jove...), amb entitats locals (creació del projecte d'activitats
extraescolars amb les entitats, impuls del cicle de "cinema per a tothom" amb el grup TEA per un Sant Cugat més inclusiu,
col·laboració amb SCAPS per la rebuda d'infants als casals...) entre d'altres projectes i col·laboracions producte de la nostra
implicació amb el territori Formem part de vàries taules i grups de treball locals, com la de la discapacitat, la d'esports o la de
sostenibilitat, sempre aportant la nostra mirada des del lleure educatiu.
La nostra especialització, amb el temps, s'ha centrat en la intervenció en els projectes de l'horari no lectiu a les escoles, tot i que
actualment també portem els Centres Oberts de Sant Cugat i Can LLobet, el Taller Jove de Sant Cugat, i la gestió del personal de
suport educatiu de les escoles bressol de Sant Cugat. En l'àmbit escolar vam començar l'any 1999 gestionant una de les escoles
públiques de Sant Cugat, i amb el temps, i gràcies a la confiança de les diferents AFA de Sant Cugat que ens han anat convidant a
presentar-nos a les "licitacions" que oferien, hem aconseguit crear un model de projecte territorial i acompanyar-nos d'un equip
humà que viu i està implicat amb el territori. Un equip humà ampli que es caracteritza per la seva retroalimentació constant,
voluntat de millora constant i que es considera agent de canvi educatiu. Aquesta xarxa local de personal implicat amb l'entitat, el
projecte i amb les escoles genera una evolució constant del model que es combina amb la personalització del projecte a cada centre
educatiu. Actualment el nostre objectiu no és eternitzar a Paidos en la gestió de projectes a les escoles, sinó treballar perquè aquest
model esdevingui projecte de ciutat i l'administració agafi el lideratge integrant-lo a l'espai públic, que permeti mantenir un projecte
de qualitat, garanteixi la dignificació del personal i ajudi a reduir les desigualtats que l'àmbit no lectiu genera a la societat, producte
de la seva privatització. Aquesta privatització ens porta a una situació paradoxal, en la que el no lectiu és una forta càrrega
econòmica per a les famílies del model d'escola pública, però insuficient per desenvolupar un projecte de màxima qualitat i
dignificació del personal. Defensem un model d'escola pública a temps complet, i vetllarem perquè l'àmbit que ens ocupa, el no
lectiu, no estigui sostingut exclusivament per les famílies. Somiem amb un Sant Cugat que reverteixi la privatització del nostre
sector, però mantenint la qualitat del model que ha esdevingut majoritari per la voluntat i aportacions de les AFES i comunitat
educativa. Ens agrada pensar que estem de pas, però que deixarem petjada pedagògica i social.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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EVOLUCIÓ EN L'ÀMBIT ESCOLAR A SANT CUGAT
1999

2009

2011

2015

2020

Lideratge dels projectes
de temps de migdia,
activitats extraescolars i
casals i colònies

Lideratge dels projectes
d'activitats extraescolars
i casals i colònies

2002

Lideratge dels projectes
d'activitats extraescolars
i casals i colònies

Lideratge dels projectes
de temps de migdia,
activitats extraescolars i
casals i colònies

Lideratge dels projectes
de temps de migdia,
activitats extraescolars i
casals i colònies

Lideratge dels projectes
d'activitats extraescolars
i casals i colònies

2009

2020

Lideratge dels projectes
de temps de migdia,
activitats extraescolars i
casals i colònies

Lideratge dels projectes
de temps de migdia,
activitats extraescolars i
casals i colònies

2015

Lideratge dels projectes
de temps de migdia,
activitats extraescolars i
casals i colònies

2016

Lideratge dels projectes
d'activitats extraescolars
i casals i colònies

2011

Lideratge dels projectes
de temps de migdia,
activitats extraescolars i
casals i colònies

2013

Lideratge dels projectes
d'activitats extraescolars
i casals i colònies

2004
a
2021

Lideratge del
projecte
de casals i colònies
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2017

2020
a
2021

Lideratge dels projectes
de temps de migdia,
activitats extraescolars i
casals i colònies

Colideratge del
projecte
d'activitats d'estiu
2020
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JUSTIFICACIÓ
Tot projecte té un origen. El de Paidos té com a referent la creença que l’anomenada educació no formal és un pilar bàsic en l’educació
integral del nen/a, així com la importància de les estratègies de generació d’identificació amb l’entorn, producte de les experiències
viscudes a diferents entitats que formen part del teixit associatiu de Sant Cugat. La implicació amb el nostre entorn, i la voluntat
d’evolucionar el nostre projecte constantment, ens han portat a treballar única i exclusivament en l’àmbit local.

FAMÍLIA: La realitat social porta a les famílies a ampliar
l’estada de l’infant al centre per oferir-li un servei de
qualitat que vagi més enllà del servei assistencial.

ESCOLA: El Temps de migdia i les
extraescolars han pres una perspectiva
pedagògica i s’han configurat com espais
educatius en tant que tenen una
intencionalitat educativa i afavoreixen
una formació del nen/a en diversos
camps.
Esdevé crucial el treball conjunt amb les
escoles per tal de poder caminar cap a
l'educació integral, fomentant un treball
interdisciplinari entre l'educació formal,
la no formal i la vivencial.
Els plantejaments educatius també estan
en
constant
transformació,
han
evolucionat del concepte d’educació com
a transmissió de valors o coneixements
cap a objectius més amplis, com diu
l’Informe Delors: "Educació ha d’ésser
aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a
ser".

l'INFANT és el protagonista i referent de tot
allò que plantegem. Com a agents participants
del creixement personal dels infants, cal
aprofitar els moments d'interacció per a
desenvolupar
aspectes
que
per
les
circumstàncies no es poden aprofundir en altres
contextos, o si més no, potenciar l’oportunitat
que ens dóna el nostre espai per afavorir
l'adquisició de competències emocionals,
habilitats socials i de desenvolupament
personal.

CANVIS

L'ALIMENTACIÓ com a plaer de la vida i necessitat
bàsica, esdevé un factor determinant per la salut de
l'individu. Proposem un menjador ecològic, sostenible, de
temporada i de proximitat. Entenem l’àpat com un fet
social, on cal potenciar l’autonomia del nen/a i l’interès
per una alimentació saludable i sostenible.

ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA AL TEMPS DE MIGDIA
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IDEARI EDUCATIU DE PAIDOS
"Tot sembla impossible fins que es fa"
Nelson Mandela

EVOLUCIÓ, CANVI, TRANSFORMACIÓ
No entenem l'acció socioeducativa com quelcom estàtic, sinó que està en constant moviment, com la societat en la
que vivim. És una proposta amb influències externes i internes. Treballem en equip les diferents coordinacions de
les escoles de Sant Cugat, amb una voluntat de revisió, enriquiment i millora constant. Allò que us presentem
avui, evolucionarà demà, però sense perdre identitat. La proposta de lleure educatiu i alimentació saludable
evoluciona i es personalitza anualment, sense deixar de tenir uns principis clars, doncs no tan sols som una entitat
gestora, tenim ideologia i creiem que en la intencionalitat de l'educació i la seva capacitat de canviar el món.

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA CRÍTICA
Ser crític amb criteri i amb coneixement. L'acció educativa que proposem té aquesta perspectiva paidocèntrica, de
posar l'infant al centre de la nostra acció. Suposa un trencament amb antics models on l'infant era un subjecte
passiu. Apostem per una educació que afavoreixi l'emancipació del subjecte, ja que sense emancipació, no hi ha
acció educativa. Implica transformar la tendència d'equips educatius excessivament acostumats a un lideratge del
grup excessivament directiu i unidireccional, mitjançant un projecte d'acció educativa més participat i fent
formacions específiques, que aportin eines per un canvi de visió de l'equip educatiu vers l'acció socioeducativa.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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VALORS DE LA SOCIETAT DEMOCRÀTICA
Vivim en una situació marcada per la dissolució dels absoluts, on cada cop hi ha més absència de respostes universals a les
preguntes. Això implica més responsabilitat dels propis actes, i la necessitat d'establir intervencions clares en la moral de
mínims, és a dir, en aquells valors que són exigibles per a tothom, producte de la seva reducció progressiva És aquí on cal incidir
en la interiorització per part dels infants dels valors democràtics, que els ajudin a interpretar-los i aplicar-los no des de la
imposició. El respecte, la solidaritat, la llibertat responsable, la tolerància i el diàleg són valors amplis que cal aterrar i treballar en
el quotidià amb els infants per part de l'equip educatiu. En aquest sentit, ser exemple és una de les millors maneres de
transmetre valors. El lleure educatiu és un àmbit idoni per treballar aquests valors des de la quotidianitat.

EDUCACIÓ INTEGRAL
Plantegem una acció socioeducativa del lleure educatiu des d'una perspectiva integral, no especialitzada. La proposta de lleure,
més enllà de la seva instrumentalització i complements com les activitats puntuals, els projectes... cerca desenvolupar tots els
àmbits que formen part del lleure educatiu mitjançant la base dels diferents blogs temàtics diaris, com la creació i l'àmbit
artístic amb l'espai "crea"; l'àmbit més lúdic i propi del joc des de totes les seves vessants des de l'espai "juga;" les dinàmiques de
grup, la cooperació amb l'espai "Emociona't"; l'activitat física, l'esport amb valors, el coneixement del propi cos i les seves
possibilitats des de l'espai "Activa't"; l'àmbit de l'expressió corporal, musical amb el "Mou-te". És la base pels infants per
adquirir coneixement de diversos àmbits per progressivament ser-ne més partícips del seu temps de lleure. Treballem per
ajudar en aquesta construcció de la personalitat de cada infant, essent les activitats una eina i no una finalitat, coincidint
plenament amb que l'etapa d'infantil i primària és esencial per al desenvolupament de la personalitat.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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INCLUSIÓ, COHESIÓ SOCIAL, DIVERSITAT
El lleure educatiu sempre s'ha distingit per la seva capacitat inclusiva. Plantegem la inclusió i la cohesió social des de
la seva perspectiva més àmplia, des de l'eclosió de l'alteritat, que ha provocat que en els últims anys veus diferents a
l'hegemònica demanin igualtat de condicions. Ens referim a tots aquells col·lectius que en algun moment han estat
invisibilitzats en la nostra societat (per motius culturals, de raça, de gènere, diversitat funcional...) i que tenen dret a
demanar un reconeixement. Des de la nostra acció socioeducativa és fonamental vetllar pel respecte a les
diferències, el reconeixement mutu i la transmissió de la riquesa de la diversitat. L'equip educatiu ha de vetllar
per evitar l'estigmatització entre iguals, i sovint fins i tot, fer revisió interna per descobrir els seus propis prejudicis.
Fer servir les formacions de l'equip educatiu per fer revisions internes d'aquells valors que volem transmetre, i donar-se
compte que no hi res millor que la pròpia revisió interna per veure allò que crèiem superat però forma part de la nostre
etnocentrisme i els nostres prejudicis estructurals, dels quals tots en formem part, ajuda en aquest
autodescobriment i acceptació i revisió que millora posteriorment l'acció socioeducativa amb els infants.
Cal destacar l'acció amb els infants amb NESE, on des de Paidos vetllem per una veritable inclusió, essent exemple que
vam ser pioners en organització de casals inclusius o la participació d'infants amb discapacitats a l'esport escolar. En
aquest sentit, cerquem solucions (creiem que han de provenir de l'administració i no de les famílies) per poder dotar de
personal d'acompanyament pels infants que ho requereixen per poder gaudir en igualtat de condicions. Tanmateix, el
nostre compromís és ferm, cap infant pot quedar exclòs de cap activitat o àmbit per la seva situació, i té els
mateixos drets que tothom a poder-ne participar, ja sigui en activitats de vacances, extraescolars o temps de migdia.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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CONSTRUCTIVISME I APRENENTATGE SIGNIFICATIU
Compartim desenvolupar experiències d'aprenentatge on l'infant les pugui vincular i associar a les seves experiències. El temps de migdia és
fonamental, per exemple, per desenvolupar aprenentatges significatius en alimentació saludable, ja que l'infant els pot adquirir a
partir de l'acció. El projecte d'autonomia al menjador és un exemple de foment del protagonisme de l'infant, aspecte essencial per
incrementar la motivació. Sense motivació no hi ha aprenentatge, i un infant aprèn d'allò que el motiva, essent esencial que se senti
partícip. Aquest concepte implica un canvi en la visió de l'educador/a, que passa de dirigir a acompanyar, a confiar en les
possibilitats de l'infant. En el lleure educatiu, més enllà de la participació dels infants, és esencial el desenvolupament de projectes amb
sentit, que estiguin en contacte amb la realitat i l'entorn de l'infant per assolir aquest aprenentatge significatiu. També implica un canvi de
paradigma en l'àmbit de la programació d'activitats de lleure. L'educador/a no tan sols, per exemple, ha de pensar en un taller pels infants,
sinó que aquest tingui sentit per ells/es i en participin. En aquest sentit és fonamental la xarxa amb l'entorn interna i externa. Per
exemple, que al temps de migdia els infants facin un taller de polseres per vendre a les famílies per una campanya solidària que organitza la
comissió de solidaritat genera aquest aprenentatge vivencial i enriquidor.

FOMENT DE L'AUTONOMIA
El projecte d'autonomia al menjador és un exemple de posar l'infant al centre de la nostra acció, com esmentàvem abans. Estem
davant d'un canvi de paradigma, l'infant com a subjecte actiu i no passiu, i 'educador/a que acompanya, no dirigeix. Aquest concepte
implica un canvi en la visió de l'educador/a, que passa de dirigir a acompanyar, a confiar en les possibilitats de l'infant. No és un procés
fàcil d'assimilar per cap de les dues parts, cal vèncer les resistències per part de l'equipo educatiu perquè entenguin que aquesta
confiança en les capacitats i l'acompanyament educatiu per fomentar el seu desenvolupament és clau en l'acció educativa. D'altre banda,
ha d'anar acompanyada de coresponsabilitat per part de l'infant, i amb incorporació progressiva perquè el projecte no passi de
l'autonomia en l'anarquia. També és imprescindible l'aportació de coneixement (quantitats, hàbits, conceptes alimentaris...), per poder fer
un bon ús d'aquesta autonomia.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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LA COEDUCACIÓ
La igualtat de gèneres és un dels pilars de la nostra acció socioeducativa. Vivim en una societat encara patriarcal on el masclisme és
estructural. Treballar per trencar els estereotips és una de les funcions que emmarca la nostra acció. En el nostre àmbit és esencial treballar-ho
en l'àmbit del menjador i en les activitats de lleure. A les activitats de lleure, a diferència de les activitats extraescolars, on encara els
estereotips estan més presents, podem aconseguir amb més eficàcia i celeritat aquesta coeducació. Tanmateix, encara queda feina per fer i
desenvolupem propostes per transformar espais com les pistes esportives, afavorint que no estiguin dominades pel gènere masculí, provocant
que aquests espais no tan sols s'identifiquin amb la pràctica esportiva, ajudant en la transformació de patis perquè aquests tinguin una
mirada més coeducativa. També és fonamental revisar els espais que fem servir i les joguines o jocs, i l'ús que se'n fa, com pot ser la biblioteca i
les joguines d'infantil. No creiem en la prohibició d'activitats, sinó que allà on veiem que hi ha un fort accent d'estereotip, com pot ser el futbol,
el convertim en una oportunitat pel canvi. Amb aquesta mentalitat va sorgir la iniciativa del RolBall, que combina l'activitat esportiva del
futbol amb el joc de rol amb cartes editades pels propis infants, que permeten que l'activitat passi a ser més atractiva per tots els infants, i de
manera intencionada tracta i dona solució a partir del joc de situacions que sovint provoca el futbol, com l'excés de competitivitat o la manca
de participació de les noies. Ja no afrontem tan sols la igualtat entre noies i nois, sinó el respecte a la diversitat de gèneres. En aquest sentit,
de la mateixa manera que passa amb la interculturalitat, és necessari una bona formació per part de l'equip educatiu, ja que no tan sols hem
de generar canvi en els infants, sinó acceptar que també en els propis adults, en com ens comuniquem, revisar el tipus de músiques que posem
als infants, en l'ús d'un llenguatge no sexista, en com tractem a un infant en funció de si és noi o noia, en qüestionar-nos perquè a edats
d'infantil tenim sovint tan sols persones del gènere femení, etc. Creiem que cal superar l'etapa en la que igualtat es va identificar amb que les
noies poguessin accedir al món vinculat als nois, ja que aquesta ha estat una falsa igualtat i que ha perpetuat els estereotips. Més aviat ens
considerem feministes, ja que creiem que és necessari per poder revertir la tendència històrica heteropatriarcal, i que cal posar en valor
conceptes que històricament han estat vinculades al gènere femení, com el de la cura. La transcendència de la coeducació la podem
exemplificar amb l'informe del tercer trimestre, on l'educador/a fa un anàlisi del grup en clau de gènere (sense personalitzacions, de caràcter
global).

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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SOSTENIBILITAT
És evident que estem davant d'una greu crisi climàtica, i l'educació per la sostenibilitat és un altre dels pilars del nostre
projecte. Des de l'educació vivencial, el temps de migdia ens permet desenvolupar propostes educatives. El coneixement dels
infants de l'alimentació sostenible els permetrà descobrir que la reducció de la proteïna animal en els menús està vinculada a
la sostenibilitat. Conèixer el projecte amb la pagesia del Parc del Collserola, més enllà de la qualitat del producte, els farà
coneixedors de la importància de l'alimentació de proximitat i temporada per ajudar a gaudir d'un planeta més sostenible. Com a
entitat, estem vinculats al projecte Recooperem, per evitar el malbaratament alimentari i poder destinar les mermes a
projectes socials. Aquestes són tan sols algunes de les propostes que des del migdia articulem per tenir un menjador més
sostenible.

PARTICIPACIÓ
El foment de la participació és un element fonamental en aquest nou model educatiu que volem impulsar, ja que no hi ha canvi
educatiu si no hi ha participació. En l'àmbit del lideratge del projecte, creiem imprescindible la participació i
acompanyament de tota la comunitat educativa, l'AFA que ens contracta i l'equip docent i no docent amb el que compartim
el dia a dia a l'escola. És important en aquest sentit saber valorar el saber acumulat i poder treballar amb xarxa amb aquelles
persones que fins ara han estat ajudant en la gestió del temps de migdia. Entrem per evolucionar, no per revolucionar.
En la part dels infants, la necessitat de dotar de més protagonisme a l'infant passa pels processos de participació. Disposem
d'eines participatives adaptades a les diferents edats, i és important que la participació tingui caràcter vinculant, per no
desmotivar. És convenient la formació, tot i que a participar se n'aprèn participant. Un petit exemple de participació és
l'informe dels infants, on passem d'un informe unidireccional a un informe que al tercer trimestre inclou una autoavaluació del
propi infant.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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L'ESCOLA COM UN TOT - L'EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DEL LECTIU
Creiem fermament que l'horari lectiu sol no pot assumir tots els reptes educatius, i que l'educació es dona al llarg i ample de la vida. Com a entitat que
treballa en xarxa i que prové del teixit associatiu li donem molt valor a tot el no lectiu i el seu valor educatiu. Des dels nostres inicis hem vetllat per
dignificar el nostre sector mitjançant la creació de projectes amb valor, però cal tenir present que superar les barreres existents en el món escolar
no és fàcil. El mestrecentrisme no està superat. Aspirem al reconeixement mutu, a les relacions igualitàries i a la no subordinació del món no
lectiu al lectiu. Comptem amb un projecte i equip humà que creiem que s'ha guanyat aquest reconeixement a Sant Cugat, no des de la reivindicació sinó
des de la creació de projectes amb valor alineats amb els valors de l'escola pública. I sobretot, des de la perspectiva de ser i formar part de l'escola,
no conformant-nos amb ser una entitat externa que presta serveis. Hem aconseguit crear un model a Sant Cugat, en les extraescolars, en el temps de
migdia i els casals i colònies, en revisió i evolució constant. No som corporativistes, però ens agrada defensar al nostre personal quan ho dona tot, i ens
agrada destacar que les relacions igualitàries parteixen del reconeixement però també de la consciència de tothom de donar valor al que es fa des del
nostre sector amb les eines que tenim, que estan clarament infradimensionades respecte a l'àmbit lectiu, en aquest sentit cal proporcionalitat que no
sempre és aplicada. És per quest motiu que aspirem, dins de la necessària equitat i igualtat d'oportunitats que ha de gaudir l'escola pública, a que
es reverteixi la manca de finançament del nostre sector, amb més intervenció de les administracions que enforteixi i dignifiqui el nostre àmbit i
el nostre personal.

COMPETÈNCIES I EIXOS DE LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

Per apropar-nos a l'espai lectiu, hem incorporat el llenguatge competencial al nostre projecte, per facilitar una millor comunicació entre professorat
i monitoratge. Transmetre el concepte de competència, l'adquisició d'habilitats, i saber identificar les competències que podem treballar en el
nostre àmbit (aprenentatge al llarg de la vida, ús interactiu d'eines i recursos, interacció amb el món, autogestió, interacció amb els altres,
transdisciplinareitat), ho valorem com una eina per facilitar la comunicació entre el diferent personal. Finalment, l'equip educatiu del migdia, en les
programacions que es generen, sempre ha de tenir clar en quin des nostres eixos fonamentals vol incidir en la realització de l'activitat, que està
marcat a la programació que s'envia a les famílies, i que l'ajudarà a cercar un equilibri en l'aplicació dels diferents eixos en la intervenció
socioeducativa. Aquests eixos són: gènere, ciutadania global, inclusió, participació, sostenibilitat, convivència, acció comunitària, i
l'autonomia des del reconeixement fonamental de la interdependència.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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ACCIÓ COMUNITÀRIA I VINCLE AMB L'ENTORN
Som un projecte territorial, nascut del territori i que creu i aplica el treball en xarxa en els seus projectes. Hem estat impulsors de grans iniciatives
de treball en xarxa i acció comunitària amb l'entorn, com va ser en els nostres inicis el model d'activitats extraescolars amb les entitats, o ara la creació
d'un casal d'estiu amb la vinculació de 30 entitats. Ens ho hem guanyat establint relacions igualitàries amb l'entorn, unint esforços a partir de les
potencialitats de cadascuna de les parts i el reconeixement mutu, és per aquest motiu que gaudim de la confiança de tantes entitats. El temps de migdia
és un espai idoni per fer acció comunitària amb l'entorn intern i extern de l'escola, ja que afavoreix l'aprenentatge significatiu i amb sentit, i
genera identificació amb l'escola i el territori. Col·laborar i/o impulsar accions i campanyes conjuntes amb les comissions mixtes de l'escola,
com la de sostenibilitat, convivència, media ambient, o festes, són oportunitats per fer acció comunitària. De la mateixa manera, fer servir la
metodologia Aprenentatge Servei (APS), especialment amb nois i noies de 5è-6è de Primària, és una gran manera d'educar en el retorn social. Un
exemple és els Quintos escolars que hem impulsat a diferents escoles per la Marató, mitjançant el suport d'entitats locals, o projectes amb residències
de gent gran.

CONVIVÈNCIA

Si creiem que l'etapa escolar és fonamental pel desenvolupament personal, aprendre a conviure amb els altres és l'eix fonamental de la nostra acció.
El respecte a les diferències, el mètode dialògic com a eina de resolució de conflictes, la mediació, la cultura de la no violència, el respecte,
la solidaritat... són valors que han d'estar presents a la nostra acció educativa. Establim eines per treballar conjuntament els conflictes amb el
personal docent, ja que el conflicte no es valora pel moment on es genera, sinó com a conseqüència d'un procés que ens implica a tots/es i dels qual
tots/es hem de ser la solució. Veiem el conflicte no com una amenaça, sinó com a una oportunitat per generar canvi i consciència. Entenem que la
convivència és un valor col·lectiu, i que es treballa a partir de la vida en grup i les activitats col·lectives. L'expressió individual de cada infant i les seves
necessitats han alinearse a la vida en col·lectivitat, com a éssers socials. Des del lleure promovem activitats on els infants aprenguin a prendre
decisions conjuntes, a ser assertius, a respectar les opinions de cadascuna de les parts, a veure els diferents punts de vista. També en aquest
aspecte és essencial la formació de l'equip educatiu en resolució de conflictes i en la cultura de la pau, així com tenir clar conceptes, com pot ser evitar
el càstig i cercar la reparació.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA

14

GESTIÓ DE PROJECTES
Tasques de gestió que
assumeix la Direcció de
Paidos:

Definir l'estratègia de l'entitat
Iniciar canvis estratègics

Vetllar pel bon funcionament de
l'organització i per l'interès social

Coordinar els responsables de cada
escola: desenvolupar una xarxa de
contactes entre totes les coordinacions
mitjançant la comunicació horitzontal

Fer la planificació anual i
recolzar en el desenvolupament
de les planificacions per les
coordinacions

Supervisió de les activitats de
gestió directa

Supervisar l'entorn i les activitats
que es desenvolupen en cada
centre.

Negociar amb persones externes
(Escoles, altres entitats
vinculades, etc)

Cercar i recollir propostes de
noves activitats

Assistir a les comissions
establertes a cada centre escolar
(de menjador, extraescolars,...)

Organitzar les reunions generals
de coordinació

Liderar el Pla de Formació

Donar suport a tots els
esdeveniments que desenvolupa
Paidos

Resoldre anomalies i conflictes

Temporitzar el ritme del curs
Assignar regles, plans i projectes
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Vetllar pel bon funcionament de
tots i cadascun dels elements
que formen Paidos
Donar suport a les coordinacions
de centre i fer seguiment del
funcionament de cada centre.

Contacte i seguiment amb les
entitats vinculades

Coordinar els diferents
departaments vinculats

Conèixer les persones que fan
possible la tasca de Paidos
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COMPROMÍS SOCIAL

Ens impliquem amb el nostre entorn, generant projectes
de suport als sectors més vulnerables, impulsant
programes que afavoreixin la inclusió, o bé donant
suport a iniciatives que sorgeixen del teixit.

AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

LA PAGESIA DE COLLSEROLA

Implicació amb les diferents iniciatives que sorgeixin de la comunitat
educativa. Especialment hem estat molt implicats en el treball conjunt
amb les Escoles coeducatives des dels seus inicis, i també amb les
escoles per la sostenibilitat, per treballar conjuntament per unes
escoles més coeducatives i sostenibles. També amb les diferents
iniciatives que pugui tenir l'AFA, l'escola o comissions específiques,
com la de les famílies de 6è que preparen el comiat dels nois i noies. El
temps de migdia és un espai idoni per encabir aquests tipus
d'iniciatives que afavoreixin el treball en xarxa i faciliten l'aprenentatge
significatiu. Creiem que la millor manera d'avançar és amb i des de la
comunitat

És una proposta que fa anys que cercàvem i que finalment l'hem pogut fer
realitat. No és tan sols adquirir producte ecològic i de proximitat, és
afavorir l'economia circular, la reactivació del sector primari al nostre
poble, ser model de comerç just. Per a nosaltres, aquest és un projecte de
ciutat que aporta un gran valor afegit i que genera orgull en les famílies
que mitjançant la quota del migdia saben que formen part d'una proposta
que va més enllà de les competències d'un menjador.

CASALS DE VACANCES INCLUSIUS
La nostra proposta de casal de vacances pretén ser inclusiva, en quan a que
vol donar resposta a les diferents necessitats que presenten els infants, a
través d’una major participació en les activitats del dia a dia. D’aquesta
manera, volem contribuir a reduir l’exclusió i fomentar una convivència
basada en el respecte, l’empatia i la col·laboració. Disposem d'un programa
exclusiu per facilitar que els infants amb NESE puguin tenir una plena
participació al casal. També oferim la proposta de ajuts a les activitats
d'estiu, que complementa a la de l'administració, i que cerca que cap infant
quedi exclòs dels casals per motius econòmics.
PROGRAMA D'INCLUSIÓ A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
D'ALUMNES AMB DISCAPACITAT
Vam detectar les barreres d'accés que tenien els infants amb NESE a les
activitats extraescolars. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat
treballem perquè cap infant amb NESE quedi exclòs de les activitats i
gaudeixi d'acompanyament.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA

RECOOPEREM
En col·laboració amb el Consell comarcal i l'Ajuntament de Sant Cugat,
impulsem un programa de reducció del malbaratament alimentari,
facilitant l'estructura perquè el menjar es reaprofiti i pugui destinan-se a
entitats socials, i col·lectius específics. També estem treballant en una
proposta amb objectius socials i de retorn a la comunitat educativa.

SUPORT A ENTITATS
Entenem que la millor manera de treballar és mitjançant l’associació i el
treball conjunt amb els altres. És per aquest motiu que, com a entitat que
treballa al servei de persones, col·laborem en totes aquelles iniciatives
que fomentin el benestar i la qualitat de vida.
Com a exemples, hem col·laborat amb la Jornada solidària de L'Associació
Catalana per al Parkinson (ACAP) Sant Cugat, en la caminada solidària
que organitza Sant Joan de Déu BML (Barcelona Magic Line), en impuls
del cicle de "cinema per a tothom" amb el grup TEA per un Sant Cugat,
amb residències de gent gran, amb el Quinto Sant Cugat organitzant des
del temps de migdia Quintos a les escoles com a projecte d'APS, amb
diverses associacions de veïns i veïnes...
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Intervenció

Espai que va assolint un major estatus educatiu
amb el pas del temps. Cal tenir en compte que
l’espai de migdia suposa més d’un 30% de
l’horari del centre, fet que requereix una
proposta d’intervenció ben definida.

Temps de Migdia
Activitats Extraescolars
Activitats de vacances

MENJADOR
Adquisició d’hàbits alimentaris, fent
èmfasi en el desenvolupament de
l’autonomia.
Conscienciació
sobre
l’alimentació
saludable i sostenible. Educació en
l’alimentació
de
temporada,
de
proximitat, sostenible i ecològica.
Foment de les pautes de comportament
i actitud relacionades amb el fet de
menjar en col·lectiu.
Educació en valors. Potenciació de la
relació i convivència entre companys i
companyes.

LLEURE
Afavorir la intel·ligència interpersonal
(relació amb els demés).
Desenvolupament de l’oci i les activitats
lúdiques
amb
contingut
educatiu,
mitjançant la participació del nen/a i del
grup en el seu temps de lleure.
Projectes participatius, des dels propis
interessos dels infants, amb aportació de
coneixement per l'educació crítica.
Fomentar la motivació i la implicació de
l'infant en l'educació en valors a partir de
la convivència i l'aprenentatge significatiu

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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ESCOLA

ORGANIGRAMA

Equip
directiu

AFA

GRUP
D'INFANTS

Alimentació
sostenible

Consell
escolar

Coordinació
projecte
alimentari

Equip
docent

Comissió de
Menjador i
Extraescolars
(Escola, AFA i
Paidos)

Coordinació
Activitats de
vacances

Coordinació
Activitats
extraescolars

Coordinació
Temps de
Migdia

Equip de
monitores/rs

Cap de
cuina
Pagesia de
Collserola

Guia de
Salut

Menú
escolar

Equip de
cuina

Projecte
d'Autonomia

Teixit
associatiu
local

Projecte de
Participació

Igualtat de
gènere

Projectes
Pedagògics

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA

Menjar canvia
el món

PAIDOS
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COORDINACIÓ AMB LA
COMUNITAT EDUCATIVA
UNA PROPOSTA DE
RELACIÓ BASADA EN:

CONTACTE
CONTACTE II DIÀLEG
DIÀLEG
TRANSPARÈNCIA
TRANSPARÈNCIA
CONFIANÇA
CONFIANÇA

ESPERIT
ESPERIT CRÍTIC
CRÍTIC CONSTRUCTIU
CONSTRUCTIU
SINCERITAT
SINCERITAT
OBJECTIU
OBJECTIU COMÚ
COMÚ (L'INFANT)
(L'INFANT)

TEMPS DE MIGDIA

L'essència de la nostra proposta és responsabilitzar-se del temps de migdia (no podem ser simplement uns executors d'un
encàrrec) i oferir-ne un espai de qualitat, tant a nivell alimentari com educatiu. Esdevé fonamental compartir una
mateixa mirada pedagògica per part de tots els agents educatius que intervenen a l'escola.
El projecte de Paidos passa a ser de l'escola en el moment que és acceptat, l'enfoquem dins del projecte global del Centre, i
posem el seu seguiment i avaluació en mans del Consell Escolar i la comunitat educativa. Creiem necessària l'accessibilitat,
resolució i agilitat. Per això, a més dels diferents coordinadors i coordinadores, és la direcció de Paidos qui fa el seguiment
del projecte, que està disponible en tot moment i assistira a les diferents comissions de seguiment.

OBJECTIUS DE TREBALL AMB EL CENTRE
Treballar conjuntament amb tota la comunitat educativa.
Generar canals d'interrelació amb els infants, AFA i famílies, equip directiu i equip docent, que proporcionin una
relació el més intensa i fluida possible.
Fer arribar i transmetre el nostre projecte a tota la comunitat educativa.
Establir una relació contractual en la que la satisfacció del Consell Escolar i/o l'AFA, com a part contractant i en
representació de l'escola, sigui l'eix i la base de la nostra continuïtat en el projecte d'escola.
Participar en la preparació i organització dels esdeveniments festius que es desenvolupin al centre.
Assimilar i compartir la línia pedagògica de l'escola, alinerar-la amb els nostres espais, i retroalimentar-se.
Establiment de protocols de comunicació i acció socioeducativa comuns i/o complementaris que ajudin a percebre a
l'infant en una escola a temps complet.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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CUIDEM
L'ESCOLA

Complir i vetllar pel compliment
de la normativa escolar.

Respecte i empatia cap a totes
les persones que treballen al
centre.

Vetllar per evitar accidents i
desperfectes a les instal.lacions i
material escolar.

Recollir tots i cadascun dels
espais i materials en finalitzar
cada activitat.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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CURA I RESPONSABILITAT
La nostra feina és oferir un servei de qualitat en l'àmbit del lleure a infants i famílies. Cal doncs que la
nostra actitud sigui correcta i adequada en funció del moment i de amb qui estem tractant (infants,
famílies, educadors/es). El nostre comportament i feina, ha d'estar basat en els fonaments de la
convivència i la cultura per la pau, la tolerància i la igualtat. Recordant que eduquem amb l'exemple. La
nostra escola ha de ser activa i empàtica així com la nostra disposició per l'atenció adequada,
respectuosa i alegre cap al grup d'infants.
Treballem
amb infants
de diferents
edats

Treballem en un
col·lectiu (equip
de migdia) i per a
un col·lectiu
(infants)

Treballem en un
entorn escolar
(normativa, bona
conducta, actitud
cordial, llenguatge
adequat)

Som
educadors/es
per a totes i tots
els nens i nenes
del centre

Hem de ser puntuals
en l'arribada a la feina i
estar ja preparades/ts
en els nostres llocs de
rebuda dels infants en
el moment en que
s'obre la porta de
l'escola
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Es prohibeix
l'ús del mòbil
per a ús
personal durant
la jornada
laboral

El moment de la rebuda
d'infants i el de retorn a
l'aula són claus per
transmetre proximitat i
confiança en la nostra
tasca als comp@nys de
l'equip docent
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ESTRUCTURA INTERNA
DIRECTA

COORDINACIÓ

TEMPS DE MIGDIA

Persona encarregada de gestionar el Servei del Temps de Migdia de forma integral i presencial.
Dependència funcional de la direcció general de Paidos.

Tasques a realitzar:
Homogeneïtzar i donar coherència a l’espai de menjador.
Centralitzar i facilitar l’accés a de tot tipus de informació que necessiti qualsevol membre de la comunitat
educativa.
Canalitzar i agrupar tota proposta i/o aportació que sorgeixi dels agents educatius que participen en el servei.
Optimitzar la revisió, supervisió, coordinació, seguiment i avaluació del servei amb la resta de la comunitat
educativa.
Assumir la responsabilitat total del Temps de migdia en representació de tot el personal que té tasques a
desenvolupar a l’espai.
Dedicació horària:
Matins: atenció a famílies i gestió administrativa del servei.
Migdies: gestió presencial de tasques, objectius de treball, equip de monitors i incidències del servei.
Perfil acadèmic i professional:
Títol de Director de lleure o formació acadèmica orientada a la gestió d’equips humans.
Perfil personal:
Persona activa i alegre.
Amant de la gestió de grups.
Persona amb iniciativa i creativitat.
Responsable.

Atenció a la diversitat.
Calidesa amb el tracte.
Habilitats comunicatives.
Coneixements bàsics en informàtica i gestió administrativa.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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ESTRUCTURA INTERNA
DIRECTA
L'EQUIP DE
MONITORS/ES

Persones encarregades de la gestió integral del col·lectiu d’infants durant el Temps del Migdia.
Dependència funcional Depèn de la coordinació de migdia

Tasques a realitzar:
Control i supervisió diària del grup d’infants (llistes, dietes, al·lèrgies i intoleràncies).
Educació en hàbits i foment de l’autonomia durant el menjador.
Programació, preparació i realització d’activitats de lleure.
Gestió humana del grup (motivació, implicació dels nens/es a les activitats, resolució de conflictes i incidències,
etc.)
Comunicació d’incidències a la coordinació.
Elaboració d’informes.
Reunions amb famílies.
Dedicació horària:
De 12h/12.30 a 15h (amb reunions mensuals i formacions puntuals als matins)
Perfil acadèmic i professional:
Títol de monitor en el lleure i/o formació complementària en educació
Perfil personal:
Persona activa, implicada en la tasca.
Facilitat pel tracte amb persones.
Persona amb iniciativa i creativitat.
Responsable.
Persona capacitada per treballar en equip.
Capacitat de gestionar un grup humà.
Atenció a la diversitat.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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ESTRUCTURA INTERNA
DIRECTA
TÈCNIC/A
SIEI

En les escoles que tenen SIEI en l’horari lectiu, és fonamental que aquesta atenció s’ampliï en l’horari de migdia. Un dels
monitors/es de l’equip esdevé el referent d’aquest alumnat, treballant per afavorir la inclusió d’aquests alumnes dins
del temps de migdia. Dependència funcional Depèn de la coordinació de migdia

Tasques a realitzar:
Oferir el suport necessari als grups amb nens/es amb NESE
Proporcionar-los activitats de qualitat i adaptades a les seves necessitats.
Aconseguir que tots els nens/es estiguin presents, participin i progressin en les activitats (teoria de les 3 “P”),
dins les seves possibilitats, amb la finalitat de passar-ho bé i gaudir de l’espai de migdia de la millor manera
possible.
Fomentar la inclusió de la manera més normalitzada possible en l’entorn socioeducatiu del nen/a.
Gaudir i aprendre de la mateixa manera que la resta de nens/es de l’escola.
Metodologia:
Coordinació amb l’equip de mestres especialistes de l’escola, els quals són els que ens donaran informació de
primera mà sobre les necessitats concretes de cada infant.
Contínuament, cal anar revisant, valorant i si cal, reformulant, la manera de funcionar que tenim amb els infants,
ja que sovint cal modificar alguns aspectes.
Oferir el màxim temps possible la inclusió amb la resta del grup de la manera més normalitzada possible, tenint en
compte les necessitats individuals de cadascú.
Perfil acadèmic i professional: Monitor amb formació especialitzada (Grau Superior en Integració Social), o monitors de
lleure que tinguin un perfil adequat.
Integració en la dinàmica del migdia: Dins la graella mensual de les activitats, busquem la manera de fer-los participar
en les activitats proposades i, tenint en compte que moltes vegades necessiten atenció més individualitzada, adaptem
els materials i les activitats per aquests moments concrets.
Fomentar la inclusió permet afavorir la relació entre ells/es i la resta del grup, a més que esdevé un aprenentatge per
tothom, generant un ambient normalitzat i d’acceptació de la diversitat. Hi ha tot un treball en valors per part de
tots/es (empatia, respecte, col·laboració...) que fa que aprenguem junts per viure junts.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA
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ESTRUCTURA INTERNA
DIRECTA
DIRECCIÓ
PROJECTE
ALIMENTARI

Responsable de la gestió d’intoleràncies i al·lèrgies. Responsable de l’aplicació i evolució del menjador saludable i
sostenible. Dependència funcional de la direcció general de Paidos.

Tasques a realitzar:
Coordinar el sistema d’al·lèrgies i intoleràncies dels menjadors escolars de Sant Cugat.
Formacions internes, als equips de cuina i monitors/es.
Elaboració menús (disseny, equilibri nutricional, gestió al·lèrgens, I+D nous plats)
Formacions internes en temes de: alimentació saludable, higiene alimentària
Desenvolupar la implantació i evolució del menjador (juntament amb la direcció de Paidos)
Establir les fases d’implantació dels menús a cada menjador escolar
Gestió de personal de cuina.
Gestió de compres (proveïdors, control d’estocs, inversions)
Seguretat alimentària
Inspeccions sanitàries amb l’Administració).
Elaboració de fitxes de producció.
Desenvolupament projecte alimentari.
APPCC.
Seguiment diari de les cuines.
Reparacions: avís i control
Relació amb usuaris/es: Reunions amb l'AFA i atenció a famílies.
Dedicació horària:
Jornada completa. Compagina tasques de despatx amb formació i supervisió a les cuines i menjadors.
Perfil acadèmic i professional: Diplomada en dietètica i nutrició. Postgrau en Gestió d’establiments de restauració.
Experiència en la restauració col·lectiva escolars.
Perfil personal:
Lideratge
Renovació i innovació
Resolutiva

Calidesa amb el tracte.
Habilitats comunicatives.
Sensibilitat educativa

Coneixements bàsics en
gestió administrativa.
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ESTRUCTURA INTERNA
DIRECTA
L'EQUIP DE
CUINA

Equip encarregat del la gestió integral de la cuina
Dependència funcional Depèn de la direcció i la coordinació del projecte alimentari

Tasques a realitzar:
Preparació d’aliments
Elaboració del menú
Elaboració de dietes especials
Inventaris
Recepció de mercaderies
Ompliment autocontrols APPCC
Neteja de parament i utensilis
Neteja de les instal·lacions i maquinària
Organització de la comanda setmanal
Dedicació horària:
De 8.30 a 16.30h
Perfil acadèmic i professional: Es valora formació acadèmica sobre Hosteleria per col·lectivitats i experiència
Perfil personal:
Responsable
Persona activa i alegre.
Persona polida
Persona amb capacitat de treball i esforç.
Habilitats comunicatives.
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ESTRUCTURA INDIRECTA

DEPARTAMENTS
FUNDESPLAI

PERSONAL
ESTRUCTURAL DE
PAIDOS

SERVEIS EXTERNS
Són empreses subcontractades per la seva
especialització.

El formen els diferents departaments de Fundesplai que donen suport al projecte de Paidos a
Sant Cugat, sempre respectant el principi d'autonomia de Paidos com a unitat a la que se li
reconeix identitat pròpia i capacitat de decisió en tot allò que afecti als projectes de Sant Cugat.
Permet gaudir de les fortaleses d'una gran entitat i alhora dels trets identitaris d'una entitat amb
origen i vocació territorial. Els Departaments vinculats són: Nutrició i compres, Administració,
Informàtica i noves tecnologies, Recursos Humans, Finances i comptabilitat, Innovació i
continguts, Escola de formació, Jurídic, Educació ambiental, Comunicació.
Són les persones i càrrecs amb tasques vinculades tan sols a Paidos que donen suport al personal
d'acció directa i faciliten el contacte directe i resolució àgil amb els organismes que ens
contracten (especialment AFES i direccions). Més enllà del recursos directes, són les persones
que garanteixen el manteniment de l'essència d'entitat territorial, de proximitat, que personalitza
el projecte, àgil i accessible. El representa la direcció (marca les línies estratègiques del projecte,
seguiment dels diferents projectes, gestió del canvi i visió global, relació amb les institucions,
AFES i Direccions); la coordinació de projecte alimentari (desenvolupa el projecte alimentari de
Paidos i l'adapta a cada comunitat educativa); les coordinacions generals de migdia,
extraescolars i activitats de vacances (defineixen línies genèriques dels projectes, fan seguiment
de cada centre i generen interacció i xarxa entre els diferents responsables de centre); personal
administratiu (dona suport a les diferents coordinacions de Paidos).
Manteniment de cuines: YOMMAK, S.L.(màquines de rentat i petita maquinària) i ST DELBA
(elements de cocció i fred industrial, així com la neteja de xemeneies). La periodicitat
d’aquests manteniments es descriu en el pla de manteniment.
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ORGANITZACIÓ DEL
SERVEI
COORDINACIÓ DEL
PROJECTE
ALIMENTARI
Aquest quadre respon a una
organització sobre el repartiment
d’hores. Les visites de seguiment no
es fan sempre el mateix dia per
poder observar la realitat del
servei. Varia en funció de les
necessitats,
les
incidències,
eventualitats.

TEMPORITZACIÓ DE
TASQUES

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

De 8 a
10h

Seguiment inici del servei: personal, menú i maquinària.
Gestió de correspondència

De 10 a
11h

Reunions amb coordinacions de temps de migdia segons programació mensual

De 8 a
15.30h

Feines tècniques
Seguiment cuines
in situ

Seguiment cuines
in situ

De 15.30
a 16h

Diària

Setmanal

Mensual

Trimestral

Proveïdors
Seguiment cuines
in situ

Feines tècniques
Seguiment cuines
in situ

Divendres

Seguiment cuines
in situ

Tancament de cuines

Visita a cuines
Seguiment i control de substitucions
Control visual de productes i proveïdors
Seguiment elaboració de menús
Seguiment APPCC
Compres de material
Reparacions
Reunió amb la direcció de Paidos

Continuada

Elaboració i modificació
tècniques
Relació amb les famílies
Formació

de

fitxes

Menús: gestió d'al.lèrgens
Control d'estocs
Control de despesa
Reunions amb coordinacions
Disseny de menús
Reunions comissió de menjador
Auditories internes
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ORGANITZACIÓ DEL SERVEI
COORDINACIÓ
DEL DE MIGDIA
OPERATIVA
DIÀRIA

Dilluns

De 8 a
11.30h
aprox.

Planificació
setmanal, revisió
setmana anterior,
preparació de
reunions

De 12 a
12.30h
De 12.30
a 15h

Al llarg del curs, hi ha tot
un seguit de tasques que es
repeteixen amb una
periodicitat mensual i
d’altres programades per
mesos concrets.

Dimecres

Dijous

Tasques administratives (atenció usuaris,
pagaments,comunicats, etc.) Gestió projecte de lleure i hàbits
alimentaris

Divendres
Valoració de la
setmana i recull de
dades a tenir en
compte.

Rebuda de l'equip de monitors/es, donar consignes, supervisió de tasques i control de porta d'entrada de 12.15h a
12.30h. Moment per comentar a nivell general aspectes puntuals d'importància
Seguiment d'activitats de lleure, supervisió de funcionament del menjador, atenció de famílies a l'escola i/o per
telèfon i atenció de qualsevol aspeccte del servei de menjador, incidències, malalties

De 15 a
16h

TEMPORITZACIÓ DE
TASQUES

Dimarts

Tancament del dia, supervisió i recollida de claus dels monitors/es, recull d'incidències i comunicació amb l'Escola.

MENSUAL
Planificació de les graelles
d'activitats de lleure
Revisió de graelles del
lleure del mes següent
Publicar programacions
al web de Paidos

A principis de cada mes s’envia als monitors/es l’esquelet de
les graelles d’activitats de cara al mes següent.
A finals de mes monitors envien les propostes de lleure del mes.
La coordinació envia les programacions a l’àrea de comunicació de Paidos

Valoracions dels
menús

Durant el mes es recullen les valoracions diàries del menú per cursos fetes
pels infants.

Gestió administrativa
de pagaments

Control d’impagats, quotes especials i pagaments no bancaris.
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COORDINACIÓ DEL
DE MIGDIA
TEMPORITZACIÓ DE
TASQUES

ANUALS

SETEMBRE

NOVEMBRE
DESEMBRE

ABRIL

Feina prèvia a l'inici
de curs

Preparació del curs: calendari d'activitats,
pautes de treball dels monitors/es, organització
patis, equip per cursos. Reunió general.

Definició de les
jornades temàtiques

Marcar quines jornades temàtiques es
realitzaran al llarg del curs de forma periòdica
o puntual.

Definició del
projecte anual per
cursos

Cada curs proposa un projecte anual del qu se'n
derivaran part de les activitats de lleure

Preparació
d'informes final 1r
trimestre
Tancament
1r trimestre

Revisió dels ítems i entrega a monitors/es
Feines administratives, entrega d'informes a
famílies i valoracions 1r trimestre

Enquestes a
famílies

Anàlisi de les respostes de les famílies a les
enquestes de satisfacció

Tancament
2n trimestre

Feines administratives i valoracions 2n
trimestre

Preparació de la
jornada intensiva
de juny

Preparació de la
festa de final de
curs de l'escola

Activitats, col.laboració, distribució de
monitors/es i tasques assignades.

Renovació de
plaça curs vinent

Mailing informatiu de renovació automàtica
de plaça, excepte manifestació en contrari

Informes de final
de curs

Entrega a monistors/es dels informes per
la redacció.

JUNY

Tancament del
curs

Feines administratives, entrega d'informes
a fmílies i de la memòria del curs.
Valoracions del 3r trimestre.

JULIOL

Proposta pel curs
vinent

Disseny de la proposta i valoració del
servei.

Configuració
equip curs vinent

Baixes i noves incorporacions

MAIG

Espais, horaris de monitors/es i activitats
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EQUIP DE
MONITORS/ES

Dijous

12.30 a
15h

Recollida de nens/es a l'aula

15h

inici de les classes

DESCRIPCIÓ
Moment per conèixer el grup i la
dinàmica que hi ha establerta. Els
monitors/es dediquen les primeres
setmanes a observar i interaccionar, per
saber com hauran de treballar durant el
curs.
DESCRIPCIÓ
Època molt profitosa que permet
treballar de manera continuada i seguint
una línia que ja tenim establerta del
primer trimestre. La relació entre
nens/es i monitor/a es consolida.

Recta final del curs. El grup ja té assolits
pràcticament tots els objectius i han
interioritzat les dinàmiques establertes.

Divendres

TASQUES
Marcar i pautar com treballaran amb
el seu grup al llarg del curs
Plantejar i fer partícip al grup de les
pautes de convivència al migdia
Començar a desenvolupar la proposta
d'activitats de lleure.
TASQUES
Període idoni per fomentar la
participació i l'esperit crític dels
nens/es de la proposta de lleure.

DESCRIPCIÓ
3r trimestre

S’estableixen uns objectius
a nivell de conducta i a
nivell d’hàbits i els
monitors/es fan la seva
aplicació segons
l’observació i aprenentatges
del grup.

Dimecres

Hora d'inici, reunió de preparació de la setmana.
Preparació de carros i/o parament de taula

1r trimestre

TEMPORITZACIÓ DE
TASQUES

Dimarts

12 a
12.30h

2n trimestre

OPERATIVA DIÀRIA

Dilluns

TASQUES
Acabar assolint els hàbits i objectius
marcats per garantir el projecte de
continuïtat per cursos.
Valoració global del curs, analitzar
les activitats organitzades i la gestió
del temps lliure.
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EQUIP DE
MONITORS/ES
FUNCIONS

PERSONALS
Conèixer i vetllar per l'acompliment de la
normativa general del centre
Conèixer el projecte de Paidos i la seva filosofia.
Conèixer i conscienciar-se de la importància de
dur a la pràctica les normes tècnic-sanitàries, de
seguretat i higiene al menjador escolar.
Mantenir una relació fluida amb tot el personal
del centre.

ENVERS L'EQUIP DE TREBALL
Dissenyar la programació d’activitats mensual i
dur-la a terme.
Vetllar per la seguretat del nen/a.
Revisar periòdicament la seva tasca i posar-la en
comú amb els seus companys/es.
Mantenir el contacte, que es demani des del
centre, amb els tutors/es i mestres de cada grup
d’infants.

ENVERS ELS NENS/ES

-

Ésser conscient de la tasca com a educador/a i
referent d'un grup.
Coneixement i observació de l’estat anímic del nen
a escala grupal i individual.
Fer un seguiment de l’evolució del nen/a i del grup
i facilitar el seu protagonisme al temps de migdia

A L'ESPAI DE LLEURE
Ser promotor i dinamitzador d’activitats lúdiques
amb intencionalitat educativa.
Utilitzar l’espai per a treballar el respecte, la
companyonia, la disciplina, l’empatia, la
tolerància i la solidarita
Treballar els eixos educatius del projecte

A L'ESPAI DE MENJADOR
Treballar per l’aprenentatge i assoliment dels
hàbits alimentaris del grup de nens/es
Facilitar l'autonomia dels infants
Transmetre la vessant educativa de l'alimentació
Control de totes les al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries que puguin presentar els infants al
seu càrrec.
Tenir present la importància de la vessant
alimentària (nutrició, higiene, alimentació i
seguretat).
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EQUIP DE
CUINA
OPERATIVA DIÀRIA
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LES REUNIONS

Les reunions esdevenen una eina indispensable, en tant que és un espai que afavoreix la
implicació en el projecte, la comunicació, el coneixement i interacció i la homogeneïtat.
Per tal de dur-les a terme s’estableix un calendari de reunions a principi de curs. Hem
de ser conscients de la importància de la jornada indirecta, l’hem d’aprofitar i dignificar

Les reunions tenen un valor molt
important a l’hora de preparar,
implementar i avaluar els nostres
projectes i activitats .
EQUIP DE MONITORS/ES I LA
COORDINACIÓ
• Reunions mensuals de dues hores de durada.
• Preparació prèvia i l’ordre del dia és conegut
amb antelació per tots els participants, per tal de
conduir a la seva efectivitat.
• La coordinadora de menjador, com a
organitzadora d’aquestes reunions, utilitza
mètodes de dinamització́ que afavoreixen la
participació de tots els components. Aquesta
metodologia n’afavoreix l’eficàcia.
• Són periòdiques per tal de planificar el
desenvolupament de totes les activitats de migdia.
• Són, alhora, una bona eina per treballar la
cohesió de l’equip i la implicació en el projecte.

EQUIP DE MONITORS/ES I LA
COORDINACIÓ
•
• Reunions mensuals de dues hores de durada.
• Les reunions són participatives per tal d’assolir
la millora de processos, de coordinació́ de recursos
dels projectes, de proposta d’accions de millora per
a l’assoliment d’objectius, etc.
• Busca la implicació́ dels coordinadors en els
projectes de l’entitat, com a partícips que en són.
• Es comparteixen pensaments, sentiments,
actituds i idees per prendre decisions de manera
consensuada.
• És un òrgan de decisió.
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AVALUACIÓ I
SEGUIMENT
DEL PROJECTE

En aquest àmbit és necessària una avaluació contínua i generant, si és possible, la
participació de la resta de col·lectius que formen part del centre en l’avaluació
d’aquells objectius en els que es vegin implicats directa o indirectament. Cal fer
incidència en el seguiment conjunt entre equip docent i equip de monitors/es

CAL QUE L'AVALUACIÓ ES FOMENTI EN
ELS SEGÜENTS CONCEPTES

- Flexibilitat
- Realitat
- Adaptabilitat
- Participació
- Responsabilitat

El fet d’incidir en les actituds dels
infants (ja sigui al mateix menjador o a
l’espai de lleure), fa que els
plantejaments inicials no siguin
categòrics i que a vegades sigui
necessari un canvi en la gestió del grup o
en el treball individual de cada nen/a.

AVALUACIÓ DEL GRUP D’INFANTS

A part de la observació directa del dia a dia, i la revisió mensual de les activitats, semestralment els monitors/es redacten els
informes personals dels usuaris del menjador i són lliurats a les famílies. Són una eina molt útil per avaluar l’aprenentatge
dels hàbits de menjador i les habilitats socials de cadascú. Han d'incorporar l'autoavaluació dels mateixos infants.
AVALUACIÓ DE L'EQUIP EDUCATIU

De manera proactiva i adaptada, hem de generar eines perquè els infants puguin avaluar de
manera anònima la tasca dels seus referents educatius. És una informació que ha de
complementar l'avaluació dels equips educatius que fa la coordinació del temps de migdia.
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Un espai de gran valor educatiu i social

EL TEMPS DE LLEURE
Apostem per una intervenció integral de l'equip educatiu sobre el grup de nens/es de
cada curs. És imprescindible per poder desenvolupar el nostre projecte de d’educació
alimentària i de lleure, on és clau la figura d’un educador/s de referència que incideixi de
manera global sobre el grup de nens/es, i que s’impliqui més en el procés educatiu.
Tanmateix, la proposta de migdia es genera a un ritme flexible i relaxat,
adaptada al grup d'infants, amb diferents opcions de participació i on
sempre és cerca la implicació personal del nen/a en allò que fa.
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Aprenentatge
al llarg de la Les gimcanes, els jocs de pistes, els
vida
espais de diàleg i resolució de

A través de l'autonomia i la
participació,
convertint-se
en
protagonistes.

Autogestió

conflictes, l'avaluació conjunta,...
són espais que ajuden a la on
aquesta competència és present.

Responsabilitzar-se de tasques (a
través
de
comissions,
encarregats,...),
treballant
de
manera quotidiana hàbits d'higiene
personal i dels espais comuns, així
com treballant per projectes.

Aprendre a utilitzar els recursos no
és només saber fer-los servir, sinó
també fer-ne un ús responsable.

Ús interactiu
d'eines i
recursos

Eduquem
per
un
consum
responsable i un estil de vida
sostenible realitzant activitats en
espais naturals, així com activitats
de sensibilització i consciència
ambiental.

Interacció
amb el món

Implicar-se en la comunitat per generar
una millora comuna des de l'educació
en valors com la solidaritat, la
cooperació i la igualtat d'oportunitats,
la interculturalitat, la inclusió i la
igualtat de gènere
A través de l'acció comunitària amb
l'entorn i amb l'escola, les campanyes
solidàries, els projectes d'APS, amb les
comissions escolars...

Interacció
amb els
altres

Té relació amb el treball en grup i amb
la capacitat dels infants d'interactuar
de manera efectiva amb la resta,
gràcies a la col·laboració, per resoldre
problemes i crear solucions.
A través del joc, la col·laboració, la
negociació
i
l'assimilació
de
normatives interioritzades pel bé
col·lectiu

IIntegrar diferents especialitats del
coneixement en les activitats que
es realitzen.

Transdisciplinarietat A

través de partir de les
motivacions i interessos dels propis
infants mitjançant el treball per
projectes,
de
manera
que
s'impliquin en el disseny i
preparació de la proposta de lleure.
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Aprendre a adaptar-se i reinventarse, Té a veure amb la curiositat, la
resolució
de
problemes,
la
innovació o la creatitat.
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OBJECTIUS DE
L'ESPAI DE LLEURE
Per a poder desenvolupar eficientment la nostra tasca partim d'uns objectius que tracen la
progressió adequada en l'adquisició d'hàbits i competències dels alumnes durant el temps del
migdia, al llarg de la seva etapa d'infantil i primària.
Equilibri entre l'espai dinamitzat i el temps lliure, amb retroalimentació
Programació variada, adapatada i atractiva
Fomentar la participació, fer el lleure per a tothom
Educar en la co-responsabilitat.
Esperit crític constructiu, autonomia, inquietuds i capacitat d'expressió de
sentiments
Potenciar el treball de resolució de conflictes i foment de la cultura de pau
Acció des de la vida en comunitat, personalització però no individualisme
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QUIN ITINERARI
SEGUIM?
Comunitat de PETIT@S

Comunitat de MITJANS

Comunitat de GRANS

Presentació dels diferents blocs d'activitats
tot generant descoberta. Ens proposem
aconseguir la seva participació a través de
l'estímul, així com facilitar l'inici a la tria i la
circulació per ambients

Els blocs d'activitats s'omplen de continguts
a través de la seva participació. Hem de fer
créixer els seus interessos i incloure'ls a la
proposta.

El funcionament dels blocs de lleure ja
està consolidat i, per tant, cerquem que
els infants s'impliquin més en el temps
de lleure. Prenen força els projectes i la
cocreació.

Despertem la curiositat dels
més petit@s

Els acompanyem per a que s'ho
facin seu
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El foment de la participació és essencial en la proposta de lleure. És un dret i una
manera de cocrear la nostra realitat que millora la capacitat i potencials
personals, l'autonomia, la creativitat, l'experimentació, la capacitat de raonament

PARTICIPACIÓ

i d'elecció, l'aprenentatge dels errors... Crea cultura d'equip, incrementa les
relacions personals i l'intercanvi d'idees, enriqueix la diversitat social i
incrementa la motivació i la implicació.
Per a aconseguir-ho, cal treballar certes habilitats com la versatilitat, l'adaptació
al canvi, el lideratge positiu, l'empatia, l'escolta activa, la comunicació, la

"Cocrear"

cooperació, el reconeixement de les qualitats dels altres i la pro-activitat!

Col.laborar

La no-participació suposa que el lideratge recaigui en una única persona i això
porta a una escassa iniciativa, passivitat, comoditat, conformisme i desmotivació.

Involucrar

En el temps de lleure es vehicula mitjançant el lideratge de l'educador/a,
adaptada a les edats i desenvolupant mecanismes (assemblees, urnes...) on
tothom s'hi senti representat, no passa per una simple votació. Treballar la
participació és treballar la capacitat col·lectiva, i no pot quedar en un concepte,
s'ha d'aprendre conceptual i pràcticament, tenir vinculació, evolució i retorn. El

Consultar
Informar

Consell d'infants del temps de migdia esdevé l'òrgan més representatiu de la
participació.
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CONVIVÈNCIA
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PLANTEJAMENT DEL TEMPS DE LLEURE
Què inclou?

Al temps de migdia, al llarg de l'estona de lleure es donen dos moments, l'espai de dinamització i el temps lliure. Són dos espais
imprescindibles per l'educació de l'infant, i que es retroalimenten mútuament. El rol de l'educador/a en tots dos ha de ser actiu, liderant la
dinamització d'activitats i aportant recursos en el temps lliure. L'infant ha de ser protagonista dels dos espais. La convivència dels dos espais
enriqueixen el creixement de l'infant i del col·lectiu. És el nostre "currículum", i l'instrument mitjançant el qual es treballen les actituds dels
infants. ha de ser un espai que respecti els ritmes i els moments de l'infant i del grup, no ha de ser obligatori però és convenient que
l'educador/a trobi eines per potenciar la participaicó ja que la diversitat facilitat un enriquiment social del noi/a.

L'espai de dinamització
Blocs diaris: són la base de la proposta d'activitats i es desenvolupen de manera periòdica. El conformen cinc àmbits que representen la
globalitat del lleure i que permeten desenvolupar tot tipus de propostes (esportives, creatives, dinàmiques...).
Activitats puntuals: són propostes d'impacte, d'expressió col·lectiva amb les que es vol generar identificació i sensibilització. Poden tenir
un caràcter només lúdic (dia sobre rodes...), o amb esperit crític (dia internacional de la dona...).
Mini projectes: són iniciatives que fomenten el treball en equip i l'organització col·lectiva amb esperit especialment comunitari. Pren
importància allò que es fa, però també el "com" i el "perquè". Parteixen els interessos dels infants i sovint tenen una forta càrrega social
(organització d'un Quinto solidari", creació d'un Podcast del migdia...).
La proposta educativa: cada dos anys creem una proposta educativa que ens serveix de fil conductor al llarg del curs. Els darrers anys hem
treballat la igualtat de gènere, la diversitat cultural i ara la sostenibilitat amb la proposta "Menjar canvia el món".
Les graelles mensuals d'activitats: és l'eina de seguiment de l'espai dinamitzat, per l'equip educatiu que les prepara i per les famílies que
les reben mensualment. Reflecteix les activitats proposades pel mes en curs, i en les reunions de l'equip educatiu es preparen i modifiquen
a partir de l'evolució del grup i la seva participació.

El temps lliure
És l'espai on els infants es relacionen sense la mediació d'una proposta dinamitzada. Prenen importància les caixes temàtiques (bibliopatis,
malabars...), recursos amb material específic que es treu el pati perquè els infants lliurement puguin fer-lo servir en el seu temps lliure.
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ELS BLOCS LÚDICS
Crea!

Racó Boig, experimentació,
creació de jocs gegants,
capgrossos, fira solidària,
bricolatge,...

Juga!
Jocs grupals,
tradicionals,
slackline, caixes amb
propostes lúdiques,...

Emociona't!

Cohesió, dinàmiques,
espais de trobada i
reflexió, valors
ambientals,...

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA

Activitats Puntuals
Sobre-rodes, SetmanaBIO,
Setmana pel Clima, Drets
dels Infants, Diversitat
funcional i cultural, Jornades
intergeneracionals, Dia de la
Dona,...

Activa't!

Esport i benestar,
Rolball, competició
amb valors,
respecte,...

Mou-te!

Teatre, grups de música,
actuacions, expressió
corporal, danses,...
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MINI PROJECTES

Vinculació amb
l'Escola

Propostes conjuntes amb
les diferents comissions
escolars. Junt@s fem
escola

Paidos explica!

Club de mini-reporters, difusió
de notícies a famílies

Vinculació amb
l'entorn

Cercavila de Gegants,
Quinto de Nadal,
GrupTEA...

Consell d'infants
Trobada mensual de
delegades/ts + Paidos

Famílies

Portes obertes, jornades
intergeneracionals...

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA

Noves propostes!
Sorgides de les inquietuds dels
infants (grup de música, creació
d'un podcast... )
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Cerquem l'equilibri entre l'espai dinamitzat
(blocs temàtics diaris) i el temps lliure
(amb el recurs de les caixes lúdiques)

Graella d'infantil
Mensual (esborrany)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Crea!

Activa't!

Juga!

Emociona't!

Mou-te!

Afegir activitats del
bloc lúdic
identificant amb el
logo corresponent
aquelles que es
realitzen amb una
especial atenció o
mirada als criteris
pedagògics a baix
indicats.

Afegir activitats del
bloc lúdic
identificant amb el
logo corresponent
aquelles que es
realitzen amb una
especial atenció o
mirada als criteris
pedagògics a baix
indicats.

Afegir activitats del
bloc lúdic
identificant amb el
logo corresponent
aquelles que es
realitzen amb una
especial atenció o
mirada als criteris
pedagògics a baix
indicats.

Afegir activitats del
bloc lúdic
identificant amb el
logo corresponent
aquelles que es
realitzen amb una
especial atenció o
mirada als criteris
pedagògics a baix
indicats.

Afegir activitats del
bloc lúdic
identificant amb el
logo corresponent
aquelles que es
realitzen amb una
especial atenció o
mirada als criteris
pedagògics a baix
indicats.

Activitats
puntuals

Afegir activitats
puntuals que es
celebraran en la
nostra escola al
llarg del mes,
identificant amb el
logo corresponent
aquelles que es
realitzen amb una
especial atenció o
mirada als criteris
pedagògics a baix
indicats.

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:
Inclusió

Convivència

Sostenibilitat

Participació

Autonomia

Gènere

ciutadania
global

Acció
comunitària
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Cerquem l'equilibri entre l'espai dinamitzat
(blocs temàtics diaris) i el temps lliure
(amb el recurs de les caixes lúdiques)

Graella de mitjan@s
Mensual (esborrany)

Activitats puntuals

Dilluns
Crea!

Afegir activitats puntuals que es celebraran
en la nostra escola al llarg del mes,
identificant amb el logo corresponent
aquelles que es realitzen amb una especial
atenció o mirada als criteris pedagògics a
baix indicats.

Afegir activitats del bloc lúdic identificant
amb el logo corresponent aquelles que es
realitzen amb una especial atenció o
mirada als criteris pedagògics a baix
indicats.
Material
de circ

Dimarts
Juga!

Material
esportiu

Afegir activitats del bloc lúdic
identificant amb el logo
corresponent aquelles que
es realitzen amb una especial
atenció o mirada als criteris
pedagògics a baix indicats.

Divendres

Elements
naturals

Teles i
disfresses

Activa't!
Afegir activitats del bloc lúdic
identificant amb el logo
corresponent aquelles que es
realitzen amb una especial
atenció o mirada als criteris
pedagògics a baix indicats.

Jocs de
taula

Llanes i
fils

Material
artístic

Dijous
Mou-te!

Dimecres
Emociona't!

Afegir activitats del bloc lúdic identificant
amb el logo corresponent aquelles que
es realitzen amb una especial atenció o
mirada als criteris pedagògics a baix
indicats.

Afegir activitats del bloc lúdic identificant
amb el logo corresponent aquelles que es
realitzen amb una especial atenció o mirada
als criteris pedagògics a baix indicats.

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:
Inclusió

Convivència

Sostenibilitat

Participació

Autonomia

Gènere

ciutadania
global

Acció
comunitària
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Cerquem l'equilibri entre l'espai dinamitzat
(blocs temàtics diaris) i el temps lliure
(amb el recurs de les caixes lúdiques)

Graella de grans
Mensual (esborrany)
Crea!

Activitats Puntuals

Afegir activitats del bloc lúdic
identificant amb el logo
corresponent aquelles que es
realitzen amb una especial atenció
o mirada als criteris pedagògics a
baix indicats.

Afegir activitats puntuals que es
celebraran en la nostra escola al
llarg del mes, identificant amb el
logo corresponent aquelles que es
realitzen amb una especial atenció
o mirada als criteris pedagògics a
baix indicats.

Juga!

Activa't!
Afegir activitats del bloc lúdic
identificant amb el logo
corresponent aquelles que es
realitzen amb una especial
atenció o mirada als criteris
pedagògics a baix indicats.

Afegir activitats del bloc lúdic
identificant amb el logo
corresponent aquelles que es
realitzen amb una especial
atenció o mirada als criteris
pedagògics a baix indicats.

Emociona't!

Mou-te!

Afegir activitats del bloc lúdic
identificant amb el logo corresponent
aquelles que es realitzen amb una
especial atenció o mirada als criteris
pedagògics a baix indicats.

Afegir activitats del bloc lúdic
identificant amb el logo corresponent
aquelles que es realitzen amb una
especial atenció o mirada als criteris
pedagògics a baix indicats.

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:
Inclusió

Convivència

Sostenibilitat

Participació

Autonomia

Gènere

ciutadania
global

Acció
comunitària
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EXEMPLE D'UN MES D'ACTIVITAT DE CADA COMUNITAT

Graella d'infantil P5
Exemple Octubre 2021
Crea!

Activa't!

Espai destinat a
desenvolupar la
creativitat dels infants i a
que, a través de
diferents propostes,
puguin experimentar
amb tot tipus de
materials i creacions
artístiques:

Activitat esportiva on es
treballa amb un sistema
que potencia les
conductes esportives i
solidàries per tal de
poder incidir en el
treball de valors

El davantal tot si val i
el gran mural de la Xef
Pota verda

Curses de sacs
Jocs de relleus
Saltem a la corda

Juga!

Activitats proposades
per tal de potenciar la
participació col·lectiva, la
implicació, així com el
desenvolupament de les
habilitats socials
bàsiques: juguem a
ciutats, pica-paret,
estàtues, la selva
Joc del mocador
cooperatiu
L'aranya peluda,
L'ós mandrós
Jocs amb roba i teles

Emociona't!

Eina indispensable
d'aprenentatge i una bona
manera de gaudir del lleure.
Creiem en una educació
activa i, per això,
desenvolupem activitats de
cohesió grupal, d'educació
emocional, dinàmiques de
grup, jocs i activitats de
cooperació i no
competitives.

Arriba la Xef
Potaverda i el
davantal tot s'hi val!
Cançons d'aliments
(Damaris Gelabert)

Mou-te!

Experimentar amb el
llenguatge corporal,
amb la música i amb la
creativitat a través de
la dansa, la música, la
festa... hi ha cabuda
per pràcticament tot:
laberints.

A.Puntuals

Proposta d’activitats
innovadores i de caire
integrador de caràcter
transversal entre tots
els grups de l’escola
vinculades a dates
especials amb
l'objectiu de generar
més consciència:

Jocs amb mímica.
El joc de les estàtues
Contes vivencials
Espai teatre

Presentació de la
proposta educativa

Descobreix els
personatges!

Teles i disfresses

Material artístic

Material esportiu

Contes

Llanes i fils

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:
Inclusió

Convivència

Sostenibilitat

Participació

Autonomia

Gènere

ciutadania
global

Acció
comunitària
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Graella de mitjan@s 2n

Activitats
puntuals

Exemple Octubre 2021
Crea!

Proposta d’activitats innovadores i de caire integrador de
caràcter transversal entre tots els grups de l’escola
vinculades a dates especials amb l'objectiu de generar més
consciència:

Espai destinat a desenvolupar la creativitat dels
infants i a que a través de diferents propostes
puguin experimentar amb tot tipus de materials i
creacions artístiques

Presentació de la proposta educativa

La Xef Potaverda
El barret carxofa
Papiroflèxia gegant
Dibuixos cooperatius

Descobreix els personatges!

Material
de circ

Juga!

Material
esportiu

Activitats proposades per tal de
potenciar la participació col·lectiva,
la implicació, així com el
desenvolupament de les habilitats
socials bàsiques

Teles i
disfresses

Jocs cooperatius
El carter
Trenca-fils

Activa't!

Elements
naturals

Activitat esportiva on es treballa amb un
sistema que potencia les conductes
esportives i solidàries per tal de poder
incidir en el treball de valors

Jocs de
taula

Llanes i
fils

Cursa de sacs
Relleus
Gimcanes
Gat i gos

Material
artístic

Emociona't!

Mou-te!

Eina indispensable d'aprenentatge i una bona manera
de gaudir del lleure. Creiem en una educació activa i,
per això, desenvolupem activitats de cohesió grupal,
d'educació emocional, dinàmiques de grup, jocs i
activitats de cooperació i no competitives

Experimentar amb el llenguatge corporal, amb la
música i amb la creativitat a través de la dansa, la
música, la festa... hi ha cabuda per pràcticament tot:

Endevina la mentida
Telèfon
Assemblea

Got talent
Ballem en grup!
Joc dels electrodomèstics

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:
Inclusió

Convivència

Sostenibilitat

Participació

Autonomia

Gènere

ciutadania
global

Acció
comunitària
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Graella de grans 5è
Exemple Octubre 2021
Crea!

Activitats Puntuals

Espai destinat a desenvolupar la creativitat
dels infants i que a través de diferents
propostes puguin experimentar amb tot
tipus de materials i creacions artístiques:

Proposta d’activitats innovadores i de caire
integrador de caràcter transversal entre
tots els grups de l’escola vinculades a dates
especials amb l'objectiu de generar més
consciència:

Creació de la nostra equipació
per a la lliga: braçalets i
bandanes per equips.
Pictionary de verdures

Presentació de la proposta educativa

Descobreix els personatges!

Activa't!

Juga!

Activitats proposades per tal de
potenciar la participació col·lectiva, la
implicació,
així
com
el
desenvolupament de les habilitats
socials bàsiques:
Preparació de la gimcana
del plat misteriós
Jocs grupals
Jocs de mímica
Pista americana

Activitat esportiva on es treballa
amb un sistema que potencia les
conductes esportives i solidàries per
tal de poder incidir en el treball de
valors:
Lliga amb valors per
equips d'aliments.
(esports variats)
Rolball (rol i esport en
una mateixa activitat)

Emociona't!

Mou-te!

Eina indispensable d'aprenentatge i una bona manera de
gaudir del lleure. Creiem en una educació activa i, per
això, desenvolupem activitats de cohesió grupal,
d'educació emocional, dinàmiques de grup, jocs i activitats
de cooperació i no competitives:

Experimentar amb el llenguatge corporal, amb la
música i amb la creativitat a través de la dansa, la
música, la festa... hi ha cabuda per pràcticament
tot:
Tot@s som TALENTS!
Concurs per fases i final

Circuit de l'aigua
Bibliopati
Assemblea

Les activitats que podeu trobar en aquesta proposta educativa es realitzen sota una mirada de:
Inclusió

Convivència

Sostenibilitat

Participació

Autonomia

Gènere

ciutadania
global

Acció
comunitària
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LA PROPOSTA EDUCATIVA
La proposta educativa ens permet triar un tema al voltant del qual volem fer incidència i generar canvi
social i que de manera transversal al llarg del temps del migdia es desenvolupa durant dos cursos escolars.
La proposta educativa pels propers dos anys és "Menjar canvia el món", una proposta educativa pel dret a
l'alimentació saludable i sostenible. De la mateixa manera que la proposta "Encoratja't" per la igualtat de
gènere va coincidir a Sant Cugat amb el naixement de les Escoles Coeducatives de Sant Cugat i ens va
permetre el treball en xarxa, amb aquesta proposta anem de la mà de les Escoles per a la sostenibilitat de
Sant Cugat, amb la voluntat de fer camí conjuntament i generar més impacte i transformació.
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LES CAIXES
Cordes, pilotes de
rubgy, futbol,
handbol, voleibol,
tennis taula, pales,
raquetes,...

Teles grans i petites,
llençols, tuls, feltre,
accessoris i
disfresses,...

Material
de circ

Material
esportiu

Slack-line, platets,
xanques, anelles,
maces, diàbolos,...

Elements
naturals

Teles i
disfresses

Llanes, fils, trapillo,
cordills, estris de
ganxet, telers,...

La tipologia de caixes pot anar
creixent o variant en funció
dels interessos dels infants
Fustes, pedres,
suros, pinyes,
branquillons,
fulles,...

Jocs de
taula

Llanes i
fils

Material
artístic
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Escacs, parxís,
domino, cartes,
puzzles,...

Serigrafia, pintures,
material escultura...
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PROJECTE ALIMENTARI
Alimentació
Esdevé fonamental el
producte, la seva
manipulació i els
recursos humans
Respectuós amb la vida
i el planeta

Medi
Ambient

Paidos aposta per una
alimentació saludable, de
qualitat i de compromís amb el
medi ambient.
Els nostres productes s'escullen
sota tres criteris principals:
temporada, proximitat i qualitat.
Tots ells al voltant de la
sostenibilitat.
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Seguretat
alimentària
Garantir la higiene
alimentària i la seva
innocuïtat

L'educació com a eina
de reflexió, creixement
i de responsabilitat

Educació
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L’alimentació és un procés voluntari que ens acompanya tota la vida, i de la qual obtenim els nutrients que ens permeten cobrir
els requeriments de l’organisme. Però també ens aporta salut, fomenta criteris de consum i l’aprenentatge d’habilitats socials.
En l’acte de menjar, entren en joc els sentits, al mateix temps que s’esdevé un acte social i de convivència, així com un signe
d’identitat cultural.
En la producció dels aliments hi estan relacionats molts aspectes: la salut humana, els drets dels treballadors/es, el benestar
animal, l’ús d’energia, el rol de les multinacionals, etc. Si a més es té en compte la transformació, distribució i elaboració dels
aliments, la tria d’uns o d’altres, és una aposta cap a models més o menys respectuosos amb l’ambient i més o menys justos
amb la societat i el món.
Avui en dia, amb la globalització, es poden trobar aliments de qualsevol part del món i a qualsevol època de l’any. El fet de
poder gaudir d’aliments d’altres cultures i exòtics es contraposa a altres consideracions que sovint no es tenen en compte:
• Pèrdua de la diversitat sociocultural (aliments autòctons), comportant un empobriment de l’alimentació
• Pèrdua de la temporalitat dels productes,
• Empobriment de la producció local i per tant de l’economia,
• Afavoriment de la contaminació ambiental per l’emissió CO2 a l’atmosfera pel transport (camió i avió principalment)
• Pèrdua de nutrients pel temps transcorregut entre la recol·lecció i l’arribada a les cuines, moltes vegades incrementat per
períodes d’emmagatzematge llargs.
Educar en sostenibilitat significa educar en hàbits alimentaris, reflexionar sobre els criteris de compra i de consum,
incorporar dietes equilibrades en les que els productes siguin estacionals i del territori… una bona oportunitat per afavorir
models de societat i d’economia més coherents amb nosaltres i el nostre entorn.
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Coneixedors de tot això, des dels inicis, Paidos ha apostat per una alimentació saludable, de qualitat i de
compromís amb el medi ambient. Sempre en constant evolució, que ens va portar, fa sis anys, a iniciar el camí cap
als menjadors escolars ecològics i sostenibles. Els nostres productes s’escullen sota tres criteris principals:
temporada, proximitat i qualitat, tots ells sota criteris de sostenibilitat.
Més endavant es desenvolupa el per què de temporada, proximitat, qualitat i la introducció de productes ecològics.
Tanmateix, l’ecologia/sostenibilitat, per nosaltres va sempre lligada a la proximitat, ja que no té cap lògica parlar
de productes ecològics provinents de terres llunyanes que han hagut de recórrer molts quilòmetres per arribar aquí.
Per exemple, la quinoa. És un producte amb unes grans propietats nutricionals que només es cultiva a Sud-Amèrica i
no es cultiva enlloc més o en molt poca quantitat.
D’aquesta manera, els valors del nostre projecte es recullen en els quatre eixos següents:

En el cas d’una nova escola, es fa una valoració prèvia i es presenta un proposta de desenvolupament i temporització dels diferents
eixos davant la comunitat educativa i/o AMPA, amb els quals es consensua.
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EIX ALIMENTARI
QUÈ?
El fet de dinar a l’escola pot ser tant una font de salut com un aprenentatge. Ningú discuteix la relació entre salut
i alimentació, tant en la quantitat com la qualitat dels aliments que s’ingereixen. Per això és important saber el
què es menja.
Ja va dir Hipòcrates (s. V a.C) “Què el teu aliment sigui la teva medicina i la teva medicina sigui el teu aliment”.
Tanmateix, a l’actualitat, hi ha un increment de malalties relacionades amb l’alimentació: sobrepès, obesitat,
malalties cardiovasculars, hiperlipèmies, malnutrició, al·lèrgies alimentàries, malalties metabòliques, etc. i no són
degudes només a uns mals hàbits alimentaris, en part, també ho són del model amb el qual han estat produïts:

Oferim una alimentació saludable, és a dir, equilibrada, variada,
sostenible i de qualitat, suficient segons els grups d’edats, i adequada
a les diferents necessitats, bé sigui per factors de salut, logística i
funcionament del menjador, o l’època de l’any i les festes.
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COM DUEM TERME LA
PROPOSTA?
Alimentació
equilibrada
Alimentació
variada
Alimentació
suficient
Alimentació
sostenible i de
qualitat

Menús

Personalitzats
Mensuals
Participació dels infants
Consensuats
Professionals
Adaptats a les dietes especials
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EIX ALIMENTARI
COM?

ALIMENTACIÓ EQUILIBRADA
Prenem com a model la Dieta Mediterrània, que es caracteritza per l’abundància d’aliments vegetals, les
verdures, les hortalisses, els llegums, les fruites i els fruits secs, cereals integrals; l’ús de l’oli d’oliva com a
font principal de greix; un consum moderat de peix, marisc, aus de corral, productes làctics (iogurt, formatges) i
ous; i el consum de petites quantitats de carns vermelles. Té un gran pes el plat únic (paella d’arròs, pasta a la
bolonyesa, fideus a la cassola, llenties amb arròs…) acompanyat d’amanides, verdures o cremes de vegetals amb
fruits secs. I l’ús de l’oli d’oliva, a les cuines, com el greix per excel·lència.
Les freqüències de consum d’aquests aliments es basen en les recomanacions de la Generalitat de Catalunya
sobre menjadors escolars.
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ALIMENTACIÓ VARIADA
El menú escolar incorpora els diferents aliments de temporada en diferents formes, amb tècniques culinàries diverses i
adequades a l’època de l’any, d’aquesta manera s’obre el ventall de tastar diferents textures i sabors. Tot i així, cal que els
infants reconeguin allò que mengen, sense emmascarar els sabors originals, no carregant les preparacions d’espècies i
salses.
S’utilitzen:
Aliments poc refinats: presència d’arròs i pasta integrals, oli d’oliva verge.
Hortalisses, verdures i carns fresques.
Presència al menú de diferents tipus de pans: de pagès, integral, de cereals, etc.
Tècniques senzilles: planxa, guisats curts, estofats lleugers, saltejats, vapor.
Fregits: 1 cop per setmana.
Utilització del blat en forma de pasta, cuscús i bulgur.
Introducció de diferents tipus de cereals: mill, fajol o blat sarraí, civada, polenta (segons criteris de sostenibilitat)…
AOVE per amanir.
Baix contingut de sal.
Condimentació suau: no emmascarem el sabor de l’aliment protagonista del plat.
Eliminació de brous comercials concentrats i qualsevol altra saboritzant pel seu alt contingut en sal i greixos.
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ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE I DE QUALITAT
La gran i variada oferta gastronòmica que ens envolta fa que triar els aliments sigui un acte de responsabilitat, tant
per la nostra pròpia salut com per a la salut del medi que ens envolta. Els productes han de tenir la millor qualitat
organolèptica-sensorial i nutricional. Però a més, ha de ser sostenible en tots els aspectes, per això s’aposta per:
a) Productes de temporada i de proximitat: es respecten les èpoques naturals dels aliments i el transport és més curt.
D’aquesta manera, els vegetals contenen més nutrients, degut a que:
- Contenen menys aigua i es concentren els nutrients
- S’utilitzen pràctiques agrícoles més respectuoses amb el medi, es sintetitzen més antioxidants
- S’escurça la cadena alimentària i amb ella el temps entre la collita i el consum. Són productes més frescos que
conserven millor els nutrients.

- Productes carnis provinents de ramaderies a petita escala i extensiva amb un tracte més respectuós dels animals.
- Es prioritza la producció i consum d’aliments locals i d’empreses petites per: escurçar la cadena alimentària, reduir
els intermediaris, disminuir els riscos sanitaris, disminució dels conservants en la producció i transformació. En el
cas de les verdures i hortalisses, es prioritzen les que provenen dels horts de Collserola, cultivats amb plantació
programada.
- Productes de primera gamma envers de gammes més processades i productes amb base d’aliments poc refinats com
l’arròs, la pasta i el sucre integral afavorint aliments originals poc modificats, responsables en bona mesura de les
al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
Només s’utilitzaran gammes superiors si suposen un benefici nutricional, garanteixen la innocuïtat del producte o per
impossibilitat d’elaboració a la cuina (infraestructura, espais adequats, quantitat…)
b) Productes ecològics: on no s’han utilitzat fitosanitaris ni adobs químics de síntesi ni organismes modificats
genèticament, a més, s’afavoreix el respecte pels cicles naturals.
També s’utilitzen aliments provinents de l’agricultura de producció integrada, respectuosa amb el medi ambient,
propera a l’agricultura ecològica amb l’ús limitat de productes agroquímics.
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La introducció de productes ecològics a les escoles cal fer-la de forma gradual i consensuada amb tots els
estaments implicats (equip directiu, AMPA, equip de monitors/es i cuina).
El canvi no és tan simple com pot semblar d’entrada. No es tracta de canviar un aliment convencional per un altre
d’ecològic. Per una banda: l’aspecte, la manipulació prèvia, la cocció, el gust poden ser molt diferents i cal valorarho. Per això, cal conèixer les infraestructures, la maquinària, els equips de treball (quantitat, horaris), els
coneixements i motivació, etc. Per l’altra banda, també s’ha de tenir en compte la sensibilització de l’entorn
(mestres, famílies, infants…), els coneixements i motivació de l’equip del temps del migdia.
A partir d’aquí s’elabora la proposta de desenvolupament del projecte, es consensua i es temporalitza: formació,
introducció de productes als menús, activitats, valoracions, avaluacions, etc.
De totes maneres, hi ha una sèrie de productes ecològics més fàcils d’introduir que d’altres. Els que primer
s’introdueixen són les pastes, el iogurt natural, les llenties que tenen un comportament molt similar al
convencional. Seguits de l’arròs i altres llegums, que es poden trobar limitats per les infraestructures, les
maquinàries o el temps del qual es disposa per coure’ls.
Amb els vegetals cal ser curós, ja que depèn de les games a les quals s’està habituat a treballar i la facilitat en
poder fer un canvi cap a uns productes que generalment requereixen més feina.
Tot aquest procés, no tindria cap sentit si no anés acompanyat d’una formació i una avaluació continuada per poder
solucionar els contratemps que puguin anar apareixent i reajustar el projecte sempre que sigui necessari.
Freqüència de consum d’aliments de producció ecològica:
Iogurt ecològic: sempre
Verdura ecològica: segons mercat
Pasta (macarrons, fideus, espaguetis…): sempre
Arròs integral i blanc: sempre
Llegums secs: sempre
c) Productes frescos: es disminueix la quantitat d’additius i s’aprofiten les propietats nutritives i organolèptiques
de cada aliment.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA

62

Les verdures són fresques i es tallen a cuina, així com les patates, fins i tot les patates fregides (no són ni
congelades ni prefregides).
Els arrebossats es fan a la cuina: enfarinat, empanat, arrebossat, etc. Les carns, peixos, calamars, etc.
Es prioritzen els productes i/o elaboracions amb un menor contingut en al·lèrgens, sempre que sigui possible. Per
exemple, espessir salses o altres preparats amb patata natural o farina de blat de moro en comptes de flocs de
patata (no són naturals i poden portar traces de farina de blat i/o proteïna de llet de vaca) o farina de blat.
Tot això, fa augmentar la concentració de nutrients tant en productes vegetals com en animals.
d) Productes hortofrutícoles amb plantació programada: des del curs 18-19 la majoria d’hortalisses del menú
provenen de la pagesia de la serra de Collserola, que s'organitza en xarxa en el projecte “Alimentem Collserola”.
Aquest projecte vetlla per reactivar l’economia circular i tornar a donar vida als camps.
En el cas dels menjadors de escolars es fa un pas endavant, amb un projecte ambiciós on no només s’abasteix el
rebost de menjar sino de valors:
- Producte de temporada
- Producte ecològic
- Producte de proximitat
- Economia circular
- Preu just fixat per la pagesia
- Plantació programada: durant els mesos d’abril i maig es dissenyen els menús del curs següent i es calculen les
necessitats per a cada escola, distribuïdes en el calendari. A partir d’aquests càlculs, la pagesia compra els
planters i conrea els camps segons la planificació feta.
- Disminució del malbaratament en origen: es planta el que es menjarà. En cas que les collites no quadrin amb el
calendari previ, el menú es flexibilitza i s’adapta per donar cabuda als productes del camp.
- Afavoriment de varietats autòctones.
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El Parc Agrari de Collserola
proveeix de fruita i verdura a les
nostres escoles

ALIMENTEM
COLLSEROLA
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Criteris de qualitat aplicats als aliments:
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Als proveïdors, s’apliquen els mateixos criteris de sostenibilitat i es valora :
La qualitat. Valorar els proveïdors que aportin aliments amb les millors qualitats nutritives i organolèptiques.
La proximitat. A més del seu impacte en l’economia local, i d’una reducció de costos, afavoreix la frescor dels
aliments.
Els valors. Que siguin sensibles als problemes mediambientals i apliquin mesures al respecte. Que siguin
rigorosos i professionals amb els temes que afectin als al·lergògens dels seus productes.
ALIMENTACIÓ SUFICIENT
Tal com s’enunciava en la definició d’alimentació, quan ens alimentem estem aportant nutrients a l’organisme, i
aquestes necessitats són diferents en funció de l’edat, el sexe i l’activitat física.
Les persones adultes han d’oferir una alimentació saludable als infants però han de deixar que l’infant participi en
la decisió sobre les quantitats, ja que és capaç de regular la seva ingesta calòrica, que canvia d’un àpat a un altre.
Les persones adultes han d’oferir una ració d’aliment adaptada a l’edat i a la sensació de gana i sacietat
expressada per l’infant, evitant així, haver d’insistir o forçar perquè s’acabi el plat. En l’àmbit escolar, partint de
la base que els menús que s’ofereixen són equilibrats i saludables, s’han d’escollir els aliments disponibles per a
l’infant i oferir una ració d’aliment ajustada a la gana que manifesta. A més d’ajudar a promoure la responsabilitat
sobre la seva alimentació pot contribuir a evitar o reduir el malbaratament alimentari, ja que es poden ajustar les
quantitats de manera més real que a partir d’uns valors fixos o estàndards. Tant al menjador com a casa pot ser una
bona pràctica permetre que els infants puguin repetir del primer plat i de fruites i hortalisses fresques, mentre que
es limiti una quantitat determinada, més moderada, per al segon plat o tall.
La Generalitat de Catalunya proposa unes racions estàndard que s’han d’adaptar a la les necessitats dels infants.
En cas que un infant vulgui repetir ho pot fer tenint en compte que:
S’ha d’haver acabat el primer i el segon plat amb l’acompanyament.
Afavorirem que les repeticions siguin de primer plat, que són els compostos principalment per hidrats de
carboni complexes i verdures, base de la dieta mediterrània.
En cas que es repeteixi de segon plat, es farà acompanyat de la guarnició, composta principalment de verdures i
hortalisses, ja siguin cuites o en amanida.
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ALIMENTACIÓ ADAPTADA A LES NECESSITATS
Els infants que requereixen d’una dieta adaptada per problemes d’al·lèrgies o intoleràncies, malalties cròniques o agudes disposen
d’un menú adaptat a les seves necessitats. Tot i que a l’hora de comprar es trien els productes que contenen menys al·lèrgens, en
algunes dietes cal suprimir alguns aliments i/ o substituir-los per altres aptes per al consum en aquella dieta específica. A l’hora
de triar els aliments que formaran part del rebost Paidos, buscarà productes:
Naturals, frescos i poc processats: no contenen al·lèrgens afegits.
Sense gluten: embotits, hamburgueses i carns picades, conserves vegetals...
Sense lactosa: embotits, conserves, carns processades.
Lliures de traces.
S’incorporen els aliments específics per a dietes cròniques:
Derivats làctics sense lactosa: iogurts, formatge, llet.
Derivats de la soja: postres làctiques, llet.
Aliments sense gluten: pa, pasta, farines.
El control dels al·lèrgens s’inicia en el proveïdor:
Es demana les fitxes tècniques amb la declaració d’al·lèrgens,
Es negocia amb el productor, la possibilitat d’eliminar al·lèrgens dels seus productes. Per exemple, productes de carns picades
sense gluten, lactosa, ou ni colorant.
**En l’apartat de seguretat alimentària està desenvolupat el funcionament i protocol d’actuació davant les al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries.
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EL MENÚ
El menú és la concreció dels punts abans exposats i s’elabora íntegrament a la cuina de cada centre. Tot i
haver triat un tipus d’alimentació comú per a les escoles amb servei de menjador Paidos, la manera de
reflectir-ho en el menú pot ser diferent. Els menús de Paidos són:
Personalitzats
El menú s’adapta a les característiques pròpies de cada centre depenent de:
Recursos materials: infraestructura i estat de la cuina, estris, espai d’emmagatzematge.
Recursos humans: de quin personal es disposa, funcions, horaris.
Logística del servei: horaris, torns de menjador...
Logística de l’escola: dies de piscina, festes (carnestoltes, castanyada, Nadal)
Tradicions: sempre que sigui possible s’inclouen plats que per tradició han estat presents a l’escola (plat
estrella de la cuinera, plats amb el nom de l’escola...).
Pícnics: entrepans, fruita i Snack saludable.
Oferim menús vegetarians (ovolacteovegetarians) en els centres escolars com a opció a les demandes per
motius culturals o creences.
En el cas de noves escoles, aquesta informació es recull en un dossier de valoració inicial junt amb els menús
que s’han estat fent. D’aquesta manera es pot valorar la tipologia de menú, si hi ha recursos infrautilitzats,
quines són les capacitacions del personal, les tradicions de l’escola....
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Mensuals
Treballar en terminis més curts ens ofereix benèfics i ens permet ser més crítics.
El menú va adaptant-se a les estacions de l’any de manera gradual.
La compra de fruites i verdures és més responsable, ja que s’adapta al mercat.
La valoració del menú ens permet fer canvis si s’escau de manera més àgil. Aquest punt és primordial a les
noves escoles per observar l’evolució del projecte i poder fer rectificacions i reajustaments.
Consensuats
No es treballen de manera unilateral, els diferents actors implicats interrelacionen per obtenir el major grau de
satisfacció:
Cuinera-dietista: la dietista dissenya el menú que serà valorat a nivell logístic per la cuinera. També valora la
gestió d’estocs.
Dietista-coordinadora de monitors: es valora l’adequació del menú en relació al funcionament propi del
menjador, la satisfacció o rebuig envers alguns plats, propostes de millora, festes...
Caps de cuina de les escoles-coordinadora de projecte: es consensuen les diferents tècniques culinàries i
productes.
Paidos- comissió de menjador: Paidos presenta el menú a la comissió per a la seva aprovació fent les
rectificacions que s’escaiguin oportunes.
Valoració del menú del menjador per part de la coordinació, els/les monitors/es i els mateixos nens i nenes.
Professionals
Estan elaborats i supervisats per personal qualificat, dietista col·legiada CAT 000326, amb el suport del
Departament de nutrició i compres.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA

70

EXEMPLE VALORACIÓ DEL MENÚ PELS MONITORS/ES
- Valoració de la combinació:
o Els ha costat acabar-se el primer
o Els ha costat acabar-se el segon
o Els ha costat l’acompanyament
o Els ha costat els 2 plats
- Valoració de les quantitats estipulades:
o Demanen més repeticions del primer plat de les recomanades
o Demanen més repeticions del segon plat de les recomanades
o Demanen més repeticions d’acompanyament de les recomanades
- Valoració de l’acceptació:
o L’acceptació general del primer plat és bona
o L’acceptació general del primer plat és millor que la darrera vegada
o Si l’acceptació no és bona:
És degut a què és nou
És degut a què s’ha de millorar l’elaboració
A la quantitat servida
A la combinació amb el segon
o L’acceptació general del segon plat és bona
o L’acceptació general del segon plat és millor que la darrera vegada
o Si l’acceptació no és bona:
És degut a què és nou
És degut a què s’ha de millorar l’elaboració
A la quantitat servida
A la combinació amb el primer o acompanyament
o L’acceptació general de l’acompanyament és bona
o L’acceptació general de l’acompanyament és millor que la darrera vegada
o Si l’acceptació no és bona:
És degut a què és nou
És degut a què s’ha de millorar l’elaboració
A la quantitat servida
A la combinació amb el segon

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’OPINIÓ DELS INFANTS ( exemple valoració del menú per
part dels infants)
- El plat que més m’ha agradat aquesta setmana és:
- El menú que més m’ha agradat aquesta setmana és
- El plat que menys m’ha agradat aquesta setmana és:
o Perquè

▪ No m’agrada l’aliment principal

▪ No m’agrada algun dels ingredients. Quin?

▪ No m’ha agrada com està fet. M’agrada més.........

- El menú que menys m’ha agradat aquesta setmana és:
o Perquè

▪ No m’agraden els aliments principals ni del primer ni del
segon

▪ No m’agraden els ingredients que els acompanyen. Quins?
▪ No m’agraden com estan fets. M’agraden més..........
▪ No m’agrada la combinació del dos
▪ M’agraden per separat
- M’agradaria proposar un plat.............

▪
▪
▪
▪
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Disseny i justificació de menús
Per a dissenyar els menús es tenen en compte les recomanacions de les diferents guies publicades pel
departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya que fan referència a l’alimentació en l’etapa
escolar. Així doncs, prenem com a referència:
- L’Alimentació saludable en l’etapa escolar (edició maig 2020)
- Programa de revisió de menús escolars (PReMe)
- Petits canvis per menjar millor
- Acompanyar els àpats dels Infants
- Criteris alimentaris per a la contractació de la gestió del menjador dels centres educatius

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA

72

Març

03
22

EXEMPLE DE PROPOSTA DE MENÚ
1

2

3

4

OBSERVAC.
2VERDURA + 1 LLEGUM

Sopa de peix
Nuggets casolans de
pollastre
Enciam i blat de moro

Llenties eco amb
hortalisses
Ous amb tomàquet
Enciam i panses

7

8

9

10

11

OBSERVAC.

Arròs integral amb
tomàquet
Salsitxes
Xampinyons saltats

Mongetes estofades
Truita de patata
Enciam i pastanaga
Iogurt

Sopa d'au amb
pasta
Estofat de sípia amb
patates

Crema de coliflor
Macarrons amb
bolonyesa vegetal
Enciam i pastanaga

Hummus de cigrons amb
palets de pastanaga
Gall dindi amb salsa de
poma

1 VERDURA + 2 LLEGUM

OU

FESTA

FESTA

PEIX 2
POLLASTRE
LLEGUM

OU
PEIX
GALL DINDI/ CONILL
LLEGUM
PORC

14

15
15

16
16

Galets amb salsa de
carbassa
Bacallà arrebossat
Enciam i pipes de girasol

Trinxat de col i patata
Cigrons amb arròs i curri
Enciam i blat de moro

14
21

22
15

23
16

Amanida completa
Espaguetis amb
soja texturitzada
Iogurt

18
18

OBSERVAC.
2VERDURA + 1 LLEGUM

Llenties eco amb
hortalises
Truita d'espinacs i pa
amb tomàquet
Enciam i col lombarda

Pesols i patata
Lluç a la romana
Enciam i ravenents

17
17
Arròs saltat amb verdures
Lluç a la marinera
Enciam i pastanaga

Bròquil amb patata
Pollastre al forn
Panís de blat de moro

OU
PEIX 2
POLLASTRE
LLEGUM

Arròs integral eco amb
tomàquet
Truita de calçots
Enciam i blat de moro

24
17
Bledes i patata
Hamburguesa de vedella
Xips de carxofa

25
18
Mongetes amb
hortalisses
Gall dindi a l'orenga
Enciam i olives

OBSERVAC.
1 VERDURA + 2 LLEGUM
OU
PEIX
GALL DINDI
LLEGUM
VEDELLA

28
14

29
15

30
16

31
17

1

OBSERVAC.
2VERDURA + 1 LLEGUM

Sopa de peix i arròs
Truita de patates i ceba
Enciam i olives

Mongeta tendra i patata
Salmó amb veduretes
Enciam i pastanaga

Crema de carbassa
Pollastre arrebossat
Xampinyons saltats

Espirals amb alfàbrega
Lluç marinera
Enciam i geminats

Amanida
Lasanya de llenties

OU
PEIX 2
POLLASTRE
LLEGUM
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EIX DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
QUÈ?

Els infants pertanyen al grup denominat població de risc. Això vol dir que cal extremar la
precaució per evitar riscos i possibles perills en l’elaboració i servei dels diferents
aliments, garantir

la bona praxis en matèria de seguretat alimentària i una correcta

higiene de l’establiment.
La normativa vigent que afecta al servei de menjadors escolars és:

●

Reglament 852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris, en concret dels

●

Real Decret 3484/2000 pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració,

prerequisits.
distribució i comerç d’aliments preparats.

● Llei 18/2009 de Salut Pública.
● RD. 126/2015 sobre la declaració d’al·lèrgens
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EIX DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
COM?
A partir de l’aplicació de l’APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític): sistema preventiu i d’autocontrol que permet
identificar, avaluar i controlar els perills per a la innocuïtat dels aliments.
També s’elabora una documentació específica d’aplicació de bones pràctiques higièniques adaptades a les característiques de
cada centre (els Prerequisits).
El Reglament 852/2004, de 29 d'abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris , estableix que les empreses alimentàries
compliran uns requisits generals i específics en matèria d'higiene. L'Agència de Protecció de la Salut ha preparat, en col·laboració
amb la Diputació de Barcelona, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació de
Municipis i Comarques de Catalunya, una sèrie de fullets informatius sobre els prerequisits, on s'explica de forma pràctica en què
consisteixen i com s'han d'implementar als establiments alimentaris. En base a quests fullets es desenvolupen els diferents plans i
registres d’autocontrol.
Els prerequisits de l’administració, que són personalitzats per a cada escola, es recullen en una carpeta. Cada un
dels plans que s’hi descriuen tenen com a objectiu garantir un aspecte concret de la seguretat alimentària,
definint el procés, qui s’encarrega i com s’executa, així com les mesures correctores a prendre en cas
d’incidència o desviació.
Així mateix, aquests processos queden reflectits en el llibre d’autoregistres. Els prerequisits són els següents:
Pla de manteniment: s’hi descriu la freqüència amb què es fan els manteniments dels equipaments com aparells de fred
industrial (neveres, congeladors), revisions de gas (forns, marmites, basculants) aparells de calor industrial( armaris calents).
Les empreses contractades estan especialitzades en el manteniment preventiu i actiu dels aparells, de manera que s’allargui
la vida útil dels equipaments i assegurar-ne un correcte funcionament.
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Pla de control de l’aigua: tot i que la cloració de l’aigua és gestionada per l’empresa municipal d’aigües, és obligació nostra
controlar que el nivell de clor de l’aigua que arriba de la xarxa pública es mantingui dins dels paràmetres establerts. En cas
que no fos així, cal comunicar-ho a l’ajuntament. Aquest punt és vital en cas que l’aigua de l’aixeta sigui la de beguda. Per
altra banda, l’aigua de desinfecció del vegetals es clora a la cuina. S’instal·len dispensadors automàtics de clor per garantir la
correcta dosificació del producte. El pla defineix com dur a terme aquest control així com els límits crítics. Ambdós controls
quedaran registrats al llibre d’autocontrol.
Pla de neteja: què netegem? Com netegem? Amb quina freqüència? Quins productes utilitzem? Aquestes
peguntes troben resposta en el pla de neteja, que s’elabora de manera específica per a cada centre, tenint en
compte el parament, l’equipament i els usos que se’n fan, per tal que sigui realista i aplicable. Aquest pla
s’acompanya de les fitxes tècniques dels productes de neteja, que s’han triat tenint en compte les
característiques d’allò que s’ha de netejar i del producte en sí mateix (productes poc abrasius, que no deixin
marca, per a superfícies poroses o llises, en contacte amb aliments, etiqueta ECOLABEL...).

Pla de control de plagues: el control de plagues actiu el du a terme una empresa contractada per
l’Ajuntament que proporciona el dossier amb el seu pla d’actuació, és a dir, dates previstes, mapa amb
esquers, tipus de productes.... El pla de control de plagues descriu les mesures passives, algunes d’elles
incloses en el pla de neteja i/o manteniment o el codi de bones pràctiques. Els controls visuals queden
registrats en el llibre d’autocontrols i les accions de DDD realitzades per l’empresa/ ajuntament es guarden
en forma d’albarà.
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Pla de formació: és un pilar fonamental en el decurs de l’activitat. La formació contínua garanteix l’assoliment
de nous coneixements així com l’actualització dels que ja es tenen. En aquest pla es descriuen les accions
formatives relacionades amb els equips de cuina. Les accions poden ser de gran format(de 4 a 20 hores), sobre
temes d’higiene alimentària, dietètica, tractament d’al·lèrgies i intoleràncies i d’altres malalties cròniques
relacionades amb l’alimentació, informàtica, riscos laborals o microformacions (de 15 minuts a 1 hora) on es
tracten temes específics com l’ús d’un producte concret, com fer una neteja o com utilitzar un fotòmetre per
mesurar el clor, per citar alguns exemples. Sempre que es fan formacions externes s’obté una titulació que
s’arxivarà a la carpeta. Les formacions internes es registren mitjançant signatura
Pla de proveïdors i traçabilitat: en aquest pla es descriuen quins són els proveïdors que ens abasteixen, que
han de disposar de registre sanitari actualitzat(arxivats a la mateixa carpeta) i garantir condicions higièniques
adequades en les seves instal·lacions, així com les condicions de servei(horari, embalatges, límits crítics de
temperatura). Es detalla en una llita el nom del proveïdor i els productes que abasteix. S’estableixen els
mecanismes de seguiment des que un producte entre a la nostra cuina fins que surt. Els controls que es duen a
terme es registren en el llibre d’autocontrols i en els propis albarans.
Pla de control de temperatura: és ben sabut que un dels possibles perills per la proliferació bacteriana en els
aliments és la temperatura. En aquest pla es descriuen els moments en què s’ha de fer el control de Tª (al
matí, durant del servei, abans de dinar), en quins equipaments (neveres, congeladors, armaris calents...), en el
menjar (durant la cocció, abans del servei, a la recepció...) així com els límits crítics per a cada una de les
fases, productes i equipaments. Aquestes mesures es registren en el llibre d’autocontrols.
Pla d’al·lèrgens a la cuina. En aquest pla es donen les pautes d’actuació generals pel que fa als diferents
processos com la recepció, l’etiquetatge, l’emmagatzematge, el cuinat i el servei.
Tots els punts que requereixen autocontrol, es registren en el llibre d’autocontrols, on les fitxes s’ordenen segons
la freqüència: fitxes diàries, setmanals, mensuals, trimestrals.
A les escoles no s’elaboren aliments que necessitin una excessiva manipulació, sigui amb aliments d’elevat risc i
segons el número de comensals: picar carn i fer hamburgueses o mandonguilles, croquetes, farcit de canelons, etc.
Sempre que no es tinguin les condicions adequades.
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PROTOCOL D'AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES
Les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries han estat un tema que des dels inicis ens va generar una especial sensibilitat, des
de la perspectiva de seguretat i de la no discriminació. Ja a finals dels 90, quan vam tenir el primer infant celíac, vam tenir
clar que no s'havia de pagar més pel preu del menjador, que s'havia adaptar el menú perquè l'infant no se sentís discriminat
respecte als seus companys/es i que calia generar un entorn de seguretat a la família. Amb el temps vam generar un protocol
propi d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (PCAIA), implicant a tots els agents.
La gestió de les dietes especials requereix la participació diària de tots els equips, que es comuniquen i interactuen:
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PCAIA

Amb el protocol d'actuació
generem un entorn i dieta
segurs per als infants amb
al.lèrgies o intoleràncies
alimentàries.
Formació prèvia on-line en
el protocol per a tot el
personal.

Equip de
cuina

Equip de
monitors/es

Elabora les dietes
especials tenint en
compte les
necessitats de cada
infant, les fitxes
tècniques de
producció i el codi de
bones pràctiques.

Lliura la dieta
especial a l'infant,
verificant, mitjançant
el checklist i el
traspàs d'informació,
que el menú és
correcte.
Al menjador vetlla per
a que no hi hagi
creuaments de dietes
i acompanya l'infant
durant tot l'àpat.
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L'infant
Els infants reben
informació per part
de monitores/rs del
que trobaran al plat,
sobretot si és
diferent.
Eduquem l'infant en
la diferència i el
respecte cap a altres
dietes, ja sigui per
motius mèdics o
culturals.
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EIX AMBIENTAL
QUÈ?
“Cal viure senzillament perquè els altres, senzillament, puguin viure”
Gandhi
La producció de carn és més costosa en diners i superfície que la d’hortalisses o gra, perquè els animals
necessiten menjar grans quantitats de vegetals per cada quilogram de carn que es pot aprofitar. Això fa que
menjar carn sigui un luxe al qual no tothom hi té accés.
A occident, estem acostumats a una dieta rica en carn i aliments no bàsics, la qual demana grans quantitats de
sòl agrícola. Concretament, suposa unes necessitats de 4.000 m2 de sòl cultivable per càpita. Per contra, una
dieta vegetariana basada en cultius intensius només necessita 700-800 m2 de sòl per càpita. Actualment, la
major part de la població mundial no té accés a aquesta dieta “occidental”, la qual cosa ens permet continuar
alimentant-nos així. Només hi ha dues possibilitats: o es reduïm el consum o seguim amb la dieta actual obligant
a la resta a passar fam. La primera possibilitat no és tant extrem com pugui semblar: la FAO (Organització de les
Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura) calcula que n’hi hauria prou amb una dieta equilibrada, amb un
30% de proteïna d’origen animal (sobretot làctics, ous, aviram i porc), amb un cultiu moderadament intensiu i
2.500kcal per càpita (més del que recomana l’OMS) per alimentar 10.000 milions de persones sense augmentar la
superfície cultivada actual. I només farien falta 1.500 m2 de sòl cultivable per càpita (quasi una tercera part del
consum actual a Occident).
L’alimentació saludable no és només menjar de forma equilibrada, variada, amb les millors propietats i de forma
innòcua com hem vist en els apartats anteriors, és també fer-ho de manera responsable i sostenible amb el medi
ambient.
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EIX AMBIENTAL
COM?
Per aconseguir la fita marcada, consumir de manera responsable i sostenible, ens basem en tres línies
d’actuació:
- Compres
- Processos
- Els infants
Les compres
Omplir el rebost és el primer pas sobre el qual podem incidir, establint una política de consum responsable:
Productes de temporada: respectant la temporalitat i estacionalitat s’obtenen productes amb les millors
propietats nutritives, ja que no s’ha forçat el cicle natural de la planta. D’aquesta manera no se sobresatura
la terra i no es compromet per a generacions futures.
Productes ecològics i de producció integrada: el procés mitjançant el qual s’obtenen aquest tipus de
productes està lliure de substàncies químiques de síntesi i d’organismes modificats genèticament, es basa en
la utilització òptima dels recursos, ja sigui en el propi camp o ens els processos per a obtenir productes
manufacturats.
Proximitat: s’aplica aquest punt tant a proveïdors com a productes. Tenir proveïdors locals ens permet un
millor coneixement del producte però també reduir l’impacte sobre la petjada ecològica, és a dir, l’impacte
ambiental que produeix abastir-nos d’aquell producte, ja que la despesa en combustible i la contaminació
serà menor. En el cas dels productes també es valora la proximitat, optant per productes locals o de Km0
sempre que sigui possible.
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Embolcall mínim: es pot reduir l’impacte ambiental si també es valora l’embalatge on ens arriben els
productes. Es prioritzen envasos de gran format, com bosses de 5 i 25 kg per a productes d’economat, llaunes
grans, granel (sempre que no comprometi la qualitat higiènica del producte), envasos col·lectius com en el cas
del iogurt (15 envasos de 5 kg substitueixen 450 pots de iogurt individual).
Proveïdors compromesos amb el medi ambient: faciliten la reducció dels residus, embolcalls reciclables o
ecològics com caixes de fruita retornables, adequació de l’embalatge a la mida del producte (utilitzar caixes
més petites i no omplir-les de paper de bombolles o porexpan).
Proveïdors que comparteixen la nostra filosofia i/o aporten valor afegit als seus productes: inserció social,
comerç just.
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Els processos
Utilitzar els recursos que tenim a l’abast de manera responsable:
Coneixement dels aliments: s’evita el malbaratament alimentari si es coneix la manera de treballar els diferents
aliments, així es disminueixen les minves innecessàries, optimitzant el rendiment dels productes i aprofitant les
seves característiques. Per exemple, per fer purés no cal pelar els carbassons que prèviament s’han sotmès a
desinfecció ni tallar les tiges dels bròquils, utilitzar les peces de carn més adequades per a cada tècnica
culinària, separar les parts del peix sense risc d’espines per als infants més petits....
Coneixement del productes de neteja: cal respectar les dosificacions establertes pel proveïdor i seguir les
instruccions d’ús. Utilitzar els productes de manera eficient disminuirà l’impacte ambiental i la contaminació.
Evitar el malbaratament de recursos. Estalvi en els subministraments: ser curosos amb el consum d’aigua evitant
el mal ús, no utilitzar llums si no és necessari, no omplir neveres amb productes calents ni sobrecarregar-les.
PROJECTE RECOOPEREM: El malbaratament alimentari es refereix a aquells aliments segurs i nutritius
inicialment destinats al consum humà que són rebutjats o utilitzats de manera alternativa (no alimentària) al
llarg de les cadenes de subministrament alimentari, des de la producció primària fins al consumidor final. El
malbaratament alimentari es reconeix com una part diferenciada de les pèrdues dels aliments ja que els motius
que el generen son diferents a aquells que generen les pèrdues d'aliments (FAO, 2014).
Tot i que a les escoles es planifica el menú amb antelació i sabem el nombre de comensals, sempre es cuina un petit
percentatge sobrant per a possibles incidències. Aquesta quantitat no és fixa, varia segons el menú, l’apetència
dels infants, la forma de cuinar el producte i cal buscar estratègies perquè finalment no es malbarati..
El curs 2019-20 Paidos es va adherir al projecte Recooperem, una iniciativa de caire social que s’inclou dins del
Programa de població fràgil i inclusió social que porta a terme el Consell Comarcal amb l’objectiu de donar suport a
les persones més vulnerables per lluitar contra la pobresa i afavorir l’equitat d’accés a recursos. Alhora, el
projecte aconsegueix reduir el nombre d’aliments en bon estat, aptes pel consum, que actualment acaben a les
escombraries ja que no existia cap canal d’aprofitament organitzat. També és un projecte vinculat al Vallès
Circular, de foment de l’economia circular a la comarca.
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És un projecte que porten a terme el Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental. En aquesta inciativa, es crea vincle entre l’entitat donadora, Paidos, i altres entitats receptores locals
com Gilgal Solidari en el nostre cas. Setmanalment es fa la recollida a les diferents escoles dels aliments que
prèviament s’han congelat, distribuït en safates i etiquetat, i es transporta al centre receptor, que ho distribuirà
als destinataris finals. Només els aliments que han estat conservats en condicions higièniques i sanitàries
adequades, com el manteniment de la cadena.
Tenim també una proposta complementària a desenvolupar vinculada a projectes socials i retorn a la comunitat que
pot aplicar-se si s'aprova en comissió.
Separació de residus: separació de la brossa orgànica, el paper, plàstic i el rebuig.
Recollida d’olis per una empresa especialitzada.
Els infants
En molts casos, les actuacions dels infants respecte a aquests tema s’emmarquen dins del projecte educatiu.
Hort ecològic: disposar d’un hort ecològic fa veure de més a prop els cicles naturals de la terra. A més, sempre
que es pugui, la collita s’inclourà en el menú escolar.
Evitar el malbaratament de recursos i de material.
Dur a terme projectes mediambientals triats per ells mateixos.
Reutilització de recursos hídrics: mitjançant activitats com “molt més que reciclatge” els infants esdevenen
actors protagonistes de la sostenibilitat. En aquest projecte, els més grans lideren l’activitat per acabar
implicant la resta de companys. L’objectiu es recollir l’aigua sobrant de les gerres i gots del dinar per a
utilitzar-la com aigua de reg.
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Consum responsable d’aliments: les racions que se serveixen als infants són les adequades per a la seva edat
però és ben sabut que hi ha plats amb més acceptació que d’altres. Fem responsables els infants quan trien
quant menjar es posen al plat, de manera que allò que es posin ho han de menjar i val més repetir més
vegades que llençar menjar a la brossa. Establim d’aquesta manera accions contra el malbaratament
alimentari.
Desbrossadors selectius: separem brossa orgànica i envasos.
Desbrossadors controlats: hi ha una persona responsable del desbrossador que actua com a últim filtre contra
el malbaratament alimentari. En cas que un infant llenci menjar es busca el pensament crític i la presa de
consciència sobre aquest fet.
Tallers amb materials reciclats: allarguem la vida útil d’envasos i altres objectes.
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EIX EDUCATIU
QUÈ I COM?
El temps del migdia esdevé un espai òptim per a l’adquisició d’hàbits, autonomia i coneixements sobre alimentació des de la
vessant del lleure, tant en infants com per a les famílies. És un espai idoni per l'aprenentatge significatiu i vivencial, on el
camí per a la transició alimentària facilita la sensibilització dels infants de la cura cap a les persones i el planeta. En aquest
sentit, esdevé fonamental que la visió alimentària i educativa vagin de la mà.
Com en d’altres punts, la part educativa del projecte alimentari va lligada al projecte educatiu de la pròpia escola establint
sinergies i objectius comuns.
Educar és donar les eines necessàries per a desenvolupar-se en un àmbit determinat. Incidim en tres punts vinculats al treball
dels hàbits:
Hàbits
L’edat infantil és idònia per a l’adquisició d’hàbits donat que mots d’ells s’adquireixen per primera vegada, encara no hi ha
registres anteriors.
Hàbits d’alimentació saludable: treballem aquests hàbits tant en l’infant com el seu entorn mitjançant el propi menú. Els
infants gaudeixen del menú, amb la varietat d’aliments i tècniques culinàries, adquireixen coneixement i esperit crític. Les
famílies disposen d’informació addicional, ja que el menú s’acompanya de proposta de sopars, per poder complementar el
dinar escolar.
Hàbits d’higiene: es treballa amb els infants la higiene corporal amb el rentat de mans abans d’entrar al menjador, però
també la importància de la higiene en l’espai que ens envolta. Així, els infants aprenen a desparar taula, utilitzar el
desbrossador i deixar l’espai net després d’utilitzar-lo.
Hàbits socials: cal concebre l'àpat com a fet social, un espai es treballen al menjador la correcta utilització dels estris,
parlar amb un to de veu moderat, seure correctament, relaxcionar-se amb els companys/es, desenvolupar tasques
col·lectives...
En l'eix educatiu, és fonamental el protagonisme de l'infant. D'aquí va sorgir l'any 2015 el projecte d'autonomia.
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PROJECTE D'AUTONOMIA
Aconseguir que cada infant pugui ser protagonista actiu durant tot l'àpat i, per tant, ser partícip
activament del moment de dinar, servir-se i triar quantitats amb l'acompanyament de l'educador/a.
Poder percebre el dinar com un moment de relació i de convivència. L'àpat com a fet col·lectiu.
Parar i desparar el material de taula amb ajut d'altres companys/es, fent-ho d'una manera
responsable i amb respecte.
Conèixer i utilitzar correctament els estris de cuina necessaris durant l'àpat: quins coberts fem
servir, pinces, plats, tovallons, gerres d'aigua,...
Reconèixer els diferents aliments. Aprendre i conèixer què mengem i per què. Ser responsable
davant d'aquests (temporada, diferenciar tipus de producte,...)
Educar en la co-responsabilitat. L'autonomia no és llibertinatge.
Assolir nocions mínimes de seguretat alimentària.
Prendre consciència del no malbaratament alimentari.
Entendre l'alimentació des de la visió educativa, com a eina de salut i transformació.

INTERVENCIÓ EDUCATIVA A L'ESPAI DE MIGDIA

87

El camí cap a una alimentació saludable i sostenible ha d'anar de la mà de la comunitat educativa, tenint cabuda
les iniciatives adreçades a les famílies. Alguns exemples són:
Sabies què? : oferim informació sobre aliments, al·lèrgies, sostenibilitat, prenent com a referent el propi
menjador i la nostra experiència.
Xerrades a les famílies: a principi de curs es fa la presentació de Paidos, on a més de conèixer els equips de
treball fem una exposició sobre el funcionament del menjador i el projecte alimentari.
Jornades amb delegats/des.
Qualsevol activitat transversal amb l'equip docent o amb les comissions de l'AFA.
Al temps de migdia tenim l'oportunitat d'alinear espai de l'àpat com a vivència amb la pedagogia del lleure
educatiu. Les darreres tendències en alimentació i necessitats que han sorgit vinculades al model alimentari fan
imprescindible que l'alimentació tingui una mirada pedagògica (la proposta educativa "Menjar canvia el món"
n'és un exemple). En la proposta d'activitats, cada cop serà més habitual que introduïm activitats de lleure que
facilitin aquesta mirada crítica cap a l'alimentació i que possibilitin a l'infant aprendre jugant. La setmana
alimentària és una de les activitats que desenvolupem la llarg del curs:

1r a 3r

MENJAR CANVIA EL MÓN
Setmana alimentària
Del 24 al 28 de gener

Dilluns

Dimarts

Dimecres

CREA

JUGA

EXPERIMENTA

FEM EL NOSTRE
CALENDARI DE
TEMPORADA

QUANTS KM FA CONEIXEM ELS
EL MENJAR?
LLEGUMS

Dijous

Divendres

EL CONCURS UN NOU MÓN

ULTRAPROCESSATS
SI O NO?

ELABOREM EL
MENÚ D'UN DIA
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PLA DE FORMACIÓ

La formació continuada té un paper fonamental en el desenvolupament
de les competències i les inquietuds de les persones que formen part
de Paidos. Per això, l'equip de Paidos disposa d’un Pla de Formació (PF)
Descripció
per a tots els seus treballadors/es. Aquesta serà flexible i permanent,
per adaptar-se a les necessitats formatives del personal.
Objectius del P.F.
El triatge d'aquestes parteix d’una anàlisi de totes les necessitats de
l’entitat a nivell organitzatiu, funcional i categorial, tenint en compte
les inquietuds i motivacions que tenen els treballadors/es. Un cop
Dimensions del P.F.
detectades, es dissenya la proposta formativa per a cada curs escolar:
es concreten els objectius formatius, els continguts i la metodologia.
Degut a l'aliança de Paidos i Fundesplai, disposem d'un centre propi de
formació, el que ens facilita poder fer formacions a mida i en funció de
la necessitat dels nostres equips.
En l'àmbit formatiu, no tan sols tenen importància les accions formatives, sinó també
l'orientació de l'entitat. En el nostre sector, dominat per empreses de la restauració,
ens cal reivindicar el valor de l'essència que transmeten les entitats on la
sensibilitat educativa és el punt de partida de qualsevol acció, i entenem que
transmet autenticitat i credibilitat al personal.
Cal adaptar el pla de formació no tan sols a les necessitats, sinó també a l'estructura
del sector. Tenim personal majoritàriament amb jornades parcials, pel que cada cop
més s'ha de facilitar l'accés a la formació, pel que alternem el format presencial,
híbrid i on-line. També s'han incrementat les habilitats necessàries per desenvolupar
una bona acció socioeducativa, pel que estem plantejant propostes formatives
innovadores que permeten que el personal pugui disposar d'influències i
aprenentatges en 10 àmbits diferents al llarg del curs mitjançant píndoles
específiques desenvolupades per personal de referència en cada àmbit.
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PLA DE FORMACIÓ

Descripció
Objectius del P. F.
Dimensions del P.F.

OBJECTIUS DEL PLA DE FORMACIÓ
Professionalitzar el sector.
Donar resposta a les necessitats de totes les categories
professionals.
Facilitar i potenciar l’adquisició dels coneixements, habilitats i
destreses necessàries.
Mantenir un alt nivell de qualitat del serveis.
Potenciar recursos humans i projectes.
Facilitar i promoure l’adquisició de títols acadèmics
professionals, relacionat amb el seu lloc de treball.

i

Facilitar el procés de modernització i incrementar la importància
de les noves tecnologies de la informació i comunicació en el
desenvolupament local i en la millora dels serveis dels ciutadans.
Fer, de la seva formació, una font de satisfacció personal,
d’augment de l’autoconfiança i seguretat davant la tasca, la
millora de la persona i de la seva autoestima
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PLA DE FORMACIÓ

Descripció
Objectius del P.F.
Dimensions del P.F.
Formació personal: les
motivacions, aptituds,
actituds, sentit de la
responsabilitat, etc.

Formació institucional:
objectius, projecte educatiu,
àmbit d’actuació, eixos
transversals del projecte
(coeducació, sostenibilitat...)

Formació grupal: treball en
equip, dinàmica de
grup, rols, conflictes, presa de
decisions etc.

DIMENSONS
DEL PLA DE
FORMACIÓ

Formació alimentació
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Formació educació en el lleure

Formació equip de cuina

Altres
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ÀREA COMUNICATIVA

INTRODUCCIÓ

IN TR OD UC CIÓ

L’àrea de comunicació de Paidos és l’encarregada de difondre tota la informació relativa als serveis i les activitats a les
escoles, alhora que esdevé eina de suport per totes les àrees internes de la Fundació en matèria de redacció, disseny i
presentació de projectes i propostes.
En contacte directe amb totes les coordinacions esdevé pont de comunicació entre les famílies i Paidos a través dels
sistemes de comunicació virtual. Actualment treballem amb DINANTIA (https://www.dinantia.com/ca/) com a eina de
comunicació bidireccional amb les famílies i que permet la segmentació i optimització de la comunicació, incloent-hi
múltiples funcionalitats (enquestes, autoritzacions, comunicats, mur d'imatges...).

COMPETÈNCIES DE L'ÀREA COMUNICATIVA
Emissió de comunicats interns i externs via Dinantia
Disseny i Supervisió de les campanyes publicitàries de les activitats (díptics, cartells, etc..).
Disseny de les enquestes de satisfacció dels serveis de Paidos.
Coordinació amb l’estructura interna per la implementació d’estratègies comunicatives.
Coordinació amb l’estructura externa implicada en els processos comunicació (disseny gràfic,
manteniment web, etc.)
Manteniment i actualització dels continguts de l’espai web.
Participació activa en la redacció i disseny de propostes i projectes.
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ÀREA COMUNICATIVA

PROXIMITAT

El repte de millorar, i fer extensiva la nostra intervenció ha portat a Paidos a desenvolupar una estructura
comunicativa que evoluciona i s’enriqueix amb el pas del temps i els nous models d’interacció social.
Sense perdre de vista els nostres orígens (som una entitat local, familiar, que apostem pel tracte personal i la
interacció directa, i valorem el diàleg interpersonal per sobre de qualsevol altra via de comunicació) prenem
consciència que les demandes actuals passen, sovint, per una comunicació ràpida i efectiva, desmarcada i
inclús deslocalitzada. A dia d’avui, el temps, la feina, el ritme de vida en general, ens porta a perdre la calidesa
del tracte personal però la nostra voluntat passa per compensar aquesta mancança tot oferint als participants
dels nostres projectes l’oportunitat de viure i intervenir en tot el que passa a les escoles on desenvolupem la
nostra tasca.
D’aquesta manera convertim les nostres propostes en una experiència més rica i participativa.
És per això que destinem part dels nostres recursos a aquesta fita i treballem per fer-nos sentir més propers i
atorgar transparència a tot el que fem. Aquests dos aspectes els considerem imprescindibles a l’hora de
treballar amb infants.
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ÀREA COMUNICATIVA

COMUNICACIÓ

ATENCIÓ DIÀRIA PERSONALITZADA: Perquè entenem que, en el dia a dia, hi ha qüestions que requereixen un tracte
més personal i individualitzat. Per això oferim una franja horària destinada a l’atenció personal a les famílies, en horari de
matí i de tarda.

TROBADES CONCERTADES: Facilitem l’opció de concertar entrevistes personals ja sigui amb la coordinació, o bé amb el
grup de treball (monitors/es), per a totes aquelles consultes i qüestions de caràcter més privat que calgui comunicar.

ATENCIÓ TELEFÒNICA: Disposem de línia de telèfon pròpia per poder contactar directament amb els responsables dels
serveis que desenvolupem als centres. Així doncs, per qüestions més urgents, espontànies, o de resposta immediata,
existeix aquesta disponibilitat..

APP DINÀNTIA: Oferim una adreça de correu electrònic exclusiva pels serveis de Paidos al centre. És una eina
completament bidireccional, ja que les famílies poden enviar qualsevol consulta i, en l’altre sentit, és des d’on es fa arribar
tota la informació de caràcter general dels serveis a l’escola, com particular de les diferents agrupacions que hi ha
(cursos, activitats extraescolars, casals i colònies). Igualment, a través d’aquesta adreça també s’envia a les famílies la
informació sobre les activitats municipals d’interès pels infants. L'eina també ens permet fer arribar autoritzacions
oficials, penjar imatges i reportatges al mur seguint els criteris de confidencialitat i protecció de dades, comunicacions
bidireccionals segmentada, enquestes...). Podeu trobar més informació sobre les funcionalitats que ofereix l'APP Dinantia
a https://www.dinantia.com/ca/. Amb aquesta utilitat, per aquelles famílies que ho desitgin, poden deixar de rebre tots
els comunicats de Paidos a la seva adreça de correu electrònic.
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LA CLAU DE L'EDUCACIÓ
ÉS AJUDAR A DESCOBRIR!
Moltes gràcies per la vostra atenció!
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