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Introducció 

Quan vam crear el projecte teníem molt clar què volíem: cuina casolana, aliments de 

temporada, de proximitat i ecològics, un equip d’acompanyants amb un tarannà pedagògic 

respectuós i afectuós i formar part de la comunitat educativa. 

El temps ens ha anat marcant el ritme per donar forma a tot plegat, un ritme tranquil però 

sense pausa. Hem treballat colze a colze amb l’equip humà i hem perfilat un espai de migdia 

on les necessitats dels infants són el punt de partida de les nostres decisions.  

Ara arribem a un nou repte: obrir les portes del menjador per compartir tots plegats l’espai de 

migdia. Estem segurs que aquest projecte ens farà créixer personal i professionalment i, això, 

ens motiva a seguir cercant vies de comunicació i aproximació a les famílies.   

Ens acompanyeu en aquest nou viatge? 
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Objectius 

 Potenciar la implicació de les famílies dins la franja horària del migdia de manera que 

ho visquin com una  participació activa i propera.   

 Vetllar pel treball en equip família-escola-acompanyant, basat en la confiança i el 

respecte, potenciar la responsabilitat i la competència de cada persona, dins el lloc que 

ocupa. 

 Planificar i organitzar la logística necessària perquè totes les famílies que vulguin 

compartir aquesta vivència ho puguin fer. 

 Treballar conjuntament amb l’AMPA i l’Escola per poder donar continuïtat al projecte 

de Casolem. 

 Obtenir una valoració directe del servei per part dels familiars. 

 Fomentar i consolidar la relació entre l’equip d’acompanyants i les famílies. 
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El convidat, qui és? 

CONVIDAT: Persona que ha estat convidada, que ha rebut un convit o una invitació. 

El convidat pot ser qualsevol familiar d’un infant que sigui usuari del servei de migdia de 

l’escola, i que tingui curiositat per saber com organitzem l’espai de migdia. 

Pretenem que el convidat estableixi  un vincle directe amb les famílies i oferir-li la possibilitat 

de participar activament en els hàbits i rutines de l’espai de migdia, mentre comparteixen una 

estona amb els seus infants. 

Volem que el convidat gaudeixi del seva estada i se senti còmode i tranquil dins de l’espai. La 

seva actitud ha de ser observadora, respectuosa i conciliadora. Cal respectar el ritme diari i 

sentir-se part de les dinàmiques del grup per garantir que els infants visquin i integrin la figura 

del convidat  de forma positiva. 

El convidat ha de prendre el compromís d’actuar sota les directrius pedagògiques de Casolem i 

comprometre’s a venir en l’horari que s’estableix per tal de poder fer el traspàs d’informació 

necessària abans d’iniciar l’espai de migdia.  
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El convidat, què ha de fer? 

Per iniciar les visites a l’espai de migdia de l’escola Ramon Macip i Dolors Granés, aquelles 

famílies que estiguin interessades, han de seguir les següents pautes: 

 Al menjador de l’escola hi haurà un calendari mensual per reservar el dia que voleu venir. 

Aquest calendari ofereix una periodicitat de tres dies per setmana (dimarts, dijous  i 

divendres) per poder abastir la demanada sense que això repercuteixi en el dia a dia del 

servei. Volem oferir un espai per compartir que no alteri el clima diari i, per garantir-ho, 

creiem convenient que ens visitin dues persones per dia, com a màxim. Cal que us anoteu 

al calendari amb un mínim d’una setmana d’antelació per a fer una previsió. 

“El convidat” MARÇ 2016 
Dilluns Dimarts 

 
Dimecres Dijous Divendres Dissabte  Diumenge 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

El preu del menú és de 4,10€ i cal comprar el tiquet (com a justificant i reserva del dia) en 

el mateix menjador a la coordinadora del servei, amb antelació o fins les 9:30h del mateix 

dia que heu reservat.   

Casolem es reserva el dret de fer canvi de dates per motius que puguin afectar 

notòriament al servei. 

 Hem pensat que l’espai de migdia sigui per a les famílies un espai lliure i no dirigit. Per 

poder-ho fer, abans necessitem explicar-vos quatre premisses que ens faran sentir més 
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còmodes i segur a tota la comunitat educativa. Cal tenir en compte, doncs, que el dia que 

quedi reservat, el familiar s’ha de comprometre a arribar a l’escola a les 11:45h per poder 

ser atesos per la coordinadora del servei i rebre les explicacions pertinents. Si no es 

respecta aquest horari la visita quedarà anul·lada ja que no podem assegurar una bona 

experiència a tots/es els agents que hi intervenen.  

 Abans de l’hora de l’àpat podeu visitar la cuina si voleu. Podeu entrar i observar la nevera, 

el rebost, els fogons, el forn, la taula calenta... Per a fer una ullada a la cuina us demanem 

què: 

o Abans d’entrar a la cuina us protegiu el calçat amb els peücs protectors. 

o Per entrar cal avisar a les cuineres i tenir el seu consentiment. 

o Si voleu manipular qualsevol cosa heu d’utilitzar guants. 

A les 12:20h comença la prèvia  i és un moment bonic per observar i compartir amb l’equip 

d’acompanyants 

 Podeu decidir quan voleu dinar, si en el moment en el que dinen els vostres fills/es o si 

voleu compartir l’àpat amb l’equip de cuina i acompanyants a les 15h un cop s’ha acabat el 

servei.  

 Recordeu que veniu a l'espai de migdia a observar el funcionament i en cap cas a 

dinamitzar el grup. Cal respectar el funcionament del menjador i a les persones que en 

formen part. Recomanem tenir el mòbil guardat i en silenci, i no donar als infants objectes 

o aliments que portem de casa per no fer trets diferenciats. 

 Ens agradaria obtenir un retorn de l’experiència viscuda per les famílies, amb el 

compromís d’escriure quatre ratlles que ens ajudin a millorar el servei, un pensament, 

aspectes a millorar, un dibuix....deixem un document annex per omplir. 

CONTACTE: 

casolem@casolem.cat, cristina@casolem.cat, patricia@casolem.cat 
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El convidat, organització. 

Hora Que fem? A on ho fem? Qui? 

12:15 Preparació del espai Menjador 

12:25 Prèvia Menjador 

12:30 Benvinguda al grup  A les aules 

12:35 Treball d’hàbits i rutines p3: a l’aula 

p4 i p5: a l’aula 

1r i 2n: als lavabos del pati de 

primària 

12:45 1r torn: Comencem a dinar  A la classe: p3 i p4 

Al menjador: p5, 1r i 2n 

 Anem al pati Pati de primària: 3r, 4t, 5è i 6è 

13:45 Anem acabant l’àpat, recollida Menjador 

 Hàbits i rutines diàries Als lavabos del pati de primària 

13:55 2n torn: Comencem a dinar Menjador: 3r, 4t,5è i 6è 

 P3: Migdiada Sala de psicomotricitat/Laboratori 

 Anem al pati Pati d’infantil, p4 i p5 

Pati de primària, 1r i 2n 

14:00 3r torn: Comença a dinar l’equip docent Menjador petit 

14:40 Anem despertant de la migdiada Sala de psicomotricitat/laboratori 

14:40 Recollida general del espai Pati infantil, pati de primària i 

menjador. 

14:50 Anem a la classe + Hàbits i rutines diàries p3, p4, p5, 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è 

Totes les aules 

14:55 Rotllana de comiat Totes les aules 

15:00 Arribada de la mestra, traspàs d’informació. Totes les aules 

15:05 4t torn: Dinar conjunt d’acompanyants  Menjador  
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Impressions… quines sensacions he tingut? 

 


