
 

 
 

EL FULLETÓ DEL MENJADOR 
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Hem iniciat el curs, amb un gran nombre d´infants que fan ús del menjador escolar .  

Actualment hi ha uns 134 nens/es  que es queden a dinar cada dia, entre els dos edificis. 

Rutines i hàbits a p3  
Aquest mes fem un repàs a les rutines i els hàbits de p3 :  

El nostre dia a dia 
A les 12:20hrs dues monitores els recullen a les seves respectives 
aules i pugen amb ordre cap al menjador, això els permet entrar de 
manera relaxada i gaudir d´un espai  social que els permet parlar amb 
els companys mentre seuen  a taula. 
Tot seguit són els primers de dinar de manera autònoma. 
 

Una vegada han acabat de dinar, pugen a fer la 
higiene corresponent i van al wc abans d´entrar a 
descansar al teatre ( espai dormitori ).  
 
En pocs dies van adquirir l´hàbit del descans i 
des de llavors dormen pràcticament tots. 

 
L´adquisició d´hàbits els permet ser cada vegada més autònoms 
 
El treball dels hàbits d´autonomia personal, utilitzar bé els coberts, 
seure correctament, rentar-se mans, posar-se i treure´s les sabates, 
seure bé…   contribueix a donar ‘els -hi seguretat. 
 

Cada dia hi ha la comunicació amb les famílies a través de l´agenda del 
menjador on les monitores els fan arribar com ha anat el migdia. 
 

A les 14:45hrs baixen a les aules i ells mateixos són 
els encarregats de guardar la seva agenda a la 
motxilla.  
 
 
 
 
 

 
Tot seguit gaudeixen  d´una estona de relaxació 
a l´aula, cada dia amb una activitat diferent. 
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     Decoració del menjador 
 
Aquest mes d´octubre vàrem realitzar un taller per treballar les 
fruites i verdures de la tardor amb els nens i nenes de 1er i 2on, 
entre tots hem fet un mural per decorar el menjador. 

 

 Taller d´estampació 
Ens agrada molt 
experimentar, 
estampem amb fruites 
i pintures i neix una 
gran explosió de 
colors. 
 

Celebrem la castanyada   

 
El dijous dia 31 d´octubre varem celebrar la 
castanyada amb un dinar temàtic on els nens i nenes 

podien venir disfressats i els 
més grans es decoraven 
personalment les taules on no hi 
va faltar detall, estovalles, 
copes, globus, centres de 
taula…. 
 

 
Al llarg de la setmana es varen realitzar diferents activitats 
relacionades amb la temàtica, com jocs, danses, tallers de pintacares  

a l´edifici de baix. 
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Planificació d´activitats    
Seguint el projecte del menjador , duem a terme ja les activitats 
planificades en les graelles de cada cicle en horaris del migdia.  
Aquestes graelles les podreu trobar a la nova web de l´AFA de l´escola, 
a l´apartat del menjador on trobareu també els menús cada mes. 
 
Observant el quadre : Cada color 
identifica quin tipus d´eix que treballa 
cada activitat 

Graella d´activitats de CI el mes de novembre 
 
Entre tots varen preparar les graelles pel menjador on cada setmana hi tindrem penjades 
les activitats que farem en hores de migdia, tenint en compte també l´opció  
( b) dies en cas de pluja a la part inferior on ells varen fer-ne el disseny. 

 

   

 
 Disseny graella realitzat per CM i CS 

 

El tastet del mes : 
El tastet es realitza una vegada al mes amb l´objectiu de donar a conèixer als 
infants d´una manera atractiva, nous aliments i la seva procedència , nous sabors 
i idees de diferents elaboracions. 

Recepta : 

Xips de Poma amb canyella 

Us expliquem com fer les Xips de poma amb canyella que vàrem tastar el 28 d´octubre al menjador.  
 
INGREDIENTS: - 1 Poma per cada 6 persones   - Canyella  
ELABORACIÓ:  
Temps de preparació i cuina : 1hr 30minuts 
Rentar i esbandir les pomes, treure el cor i tallar transversalment en rodanxes finetes sense pelar-les.    
Encendre el forn perquè és vagi escalfant. Posar les rodanxes en una sola capa sobre paper sulfurat 
en una safata per enfornar. Espolsar per sobre lleugerament la canyella en pols.  
Cuinar a 200 graus entre 40 minuts i 1hora. Voltejar les rodanxes i deixeu-les al forn fins que estiguin seques sense 
humitat al centre, aprox. 1 hora  depenent del gruix. Treure del forn i deixar refredar. Guardeu en un recipient hermètic . 
Al.lèrgens fructosa i canyella 
 



 

 
 

                                                    

 Un cop d’ull  
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