
El dimarts 20 de gener es reuneixen: els consellers, el Guillem 
(representant  de  monitors),  la  Laura  (representant  de  la 
comissió  d'espai  de  migdia),  l'Agnès,  la  Noa,  la  Norma 
(representant de cuina) per parlar de l'espai del migdia.
Per començar, es fa un buidatge sobre què pensen els infants 
del temps del migdia: 
Ordre i benestar. 
El primer que manifesten els infants és que als menjadors dels 
petits  hi  ha  molt  soroll.  A  matemàtiques  de  petits  van 
proposar posar un semàfor que regulés el soroll que hi havia 
(verd significaria que estan parlant bé i sense xivarri, groc mig 
mig i vermell que estan cridant i hi ha massa soroll). 
També expliquen que l'entrada als menjadors són de molta 
aglomeració  i  una  mica  de  caos.  Algú  comenta  posar  un 
semàfor també a l'entrada del menjador. 
Menjar. 
A la majoria dels infants els agrada el menjar, tot i així altres 
infants que van visitar altres ambients diuen que això no és 
així. També es comenta el tema de repetir el menjar: alguns 
nens i nenes diuen que no poden repetir pasta, salsitxes (a 
vegades), olives (a vegades). Troben a faltar peix i pollastre 
arrebossat i a l'ast. Demanen els pintxos de gall d'indi (té una 
demanda  elevada).  Hi  ha  una  opinió  variada  respecte  els 
gustos de les croquetes: a alguns els agraden les de peix, a 
d'altres  les  de  mill...   Pel  que  fa  a  les  croquetes  de  mill 
proposen canviar-ne el gust. El puré d'espinacs no agrada. La 
pasta els encanta. Voldrien salmó (a vegades el troben sec, 
els agradaria més tendre).  La patata i  mongeta va agradar 
molt. La verdura crua agrada. Les verdures que creuen que 
poden  agradar  més  són  la  mongeta  i  el  bròquil  , 
acompanyades de patata  bullida.  En  general  diuen que els 
agrada més el menjar d'ara excepte dos grups (comenten que 
noten  els  macarrons  una  mica  durs  i  que  hi  ha  massa 
verdura). 
Diuen que a alguns nens i nenes el gust dels espinacs els fa 
vomitar. El pastís de polenta no agradava gens (ja s'ha tret). 
Demanen més dies de menjar carn. La botifarra agrada. Els 
cigrons  en  general  no  els  agraden.  Falta  pizza,  la  Laura 
comenta que no es pot fer aquest any, que quan hi hagi la 



cuina nova es farà pizza sovint. Es fa la reflexió que tothom té 
gustos  molt  diferents  i  que  és  difícil  que  tothom  estigui 
content cada dia. El gelat només quan faci calor. 
Es  demana pasta  a  la  carbonara,  a  la  bolonyesa,  al  pesto, 
arròs amb tomàquet i ou (truita). 
L'estofat de vedella i gall d'indi agrada. Es comenta que s'han 
de tenir en compte els ossos de la carn pels nens petits.
Temps jardí
Els agradaria tenir més dies de pista amb pilotes però ja hi ha 
3 de pista amb pilotes i 2 de rodes. Volen més pilotes iguals i 
pilotes més dures. El Guillem explica que hi ha alguns infants 
que no juguen a la pista perquè no tenen el tipus de pilota 
que volen,  necessiten pilotes més dures mida futbol.  Hi  ha 
pilotes  perdudes  a  prop  de  l'estructura  de  ferro,  s'han  de 
recuperar. Algú creu que hi ha poc temps per jugar.

La Laura proposa 3 preguntes per reflexionar:
- què és el que us agrada més del migdia?
- què és el que us agrada menys del migdia? 
-  com penseu que podem evitar  tirar  tant  de menjar  a les 
escombraries? 


