
DINÀMIQUES DE L’ESPAI DEL MIGDIA

A l’espai de migdia ens trobem en que cada comunitat té unes necessitats, 
uns interessos, uns ritmes i uns horaris diferents, i en aquest any de canvis 
hem hagut d’adoptar noves dinàmiques i adaptar-ne de velles, a continuació 
us detallem les dinàmiques de l’espai del migdia per comunitats.

Comunitat de Petits:

A les 12:25h els acompanyants de l’espai del migdia de la comunitat de 
petits recullen als infants als seus ambients, un cop allà els hi reparteixen 
els pitets o tovallons, passen llista i els hi expliquen que hi ha per dinar.  

A 12:30h els infants entren amb els seus acompanyants al menjador i seuen 
a les taules que tenen assignades per ambients, en d’aquestes taules poden 
seure on volen i ja es poden començar a servir (prèviament s’han repartit 
els menús especials). Els acompanyants estan al voltant de les seves taules 
acompanyant als infants a servir-se, mirant si  mengen, si  no mengen, si 
necessiten  qualsevol  cosa,  ajudant  a  tallar  o  ensenyant  a  tallar  amb  el 
ganivet, recordant-los que han de fer servir els coberts, el tovalló...

A les 13:00h aproximadament, un cop han acabat de dinar, recullen els seus 
plats, gots i coberts, deixen el pitet o tovalló al seu cistell, es renten les 
mans  i  tornen  a  taula  fins  que  els  adults  sortim  al  jardí.  Aquest  és  el 
moment on els infants de 3 anys que dormen o descansen pugen a l’espai 
de dormir  amb les acompanyants.  La resta d’infants  surten al  jardí;  allà 
disposen de 3 espais: 2 espais tranquils (que són l’ambient d’art i de natura) 
on  tenen jocs  de  taula,  construccions,  contes,  colors,  fulls...  i  poden fer 
servir el material que més els hi vingui de gust en aquell moment; i el jardí 
on dilluns i dimecres a la pista disposen de pilotes per poder jugar al que els 
hi  vingui  de gust,  dimarts  i  dijous  disposen de jocs  tradicionals  (cordes, 
gomes,  baldufes,  tres en ratlla,  twister,  circuits de xapes,  guixos...)  i  els 
divendres torna a haver-hi pilotes però no de futbol i se’ls hi proposa algun 
joc cooperatiu (futbol xinès, pichi, mocador...).

A les 14:00h els infants de 3 anys comencen a despertar-se i preparar-se per 
tornar a l’ambient i cap a les 14:10h tota la comunitat de petits van cap als  
ambients,  es  renten  les  mans  i  seuen  en  conversa  per  a  que  els 
acompanyants els hi puguin repartir la fruita i mentre mengen la fruita se’ls 
explica algun conte o s’aprofita per parlar si  hi  ha hagut algun conflicte 
durant el temps del migdia.

Comunitat de Mitjans:

A  les  12:15h  alguns  infants  de  1r  i  2n  (escollits  per  llista  i  avisats 
prèviament) baixen a parar taula acompanyats d’un adult.

A les 12:30h els acompanyants de l’espai del migdia de la comunitat de 
mitjans pugen als ambients, un cop allà passen llista, és el moment en que 
es mengen la fruita i els hi expliquen que hi ha per dinar. 

A  les  12:45h  baixen  al  jardí  on  disposen  de  2  espais:  1  espai  tranquil 
(l’ambient d’art) on tenen jocs de taula, construccions, contes, colors, fulls... 



i  poden  fer  servir  el  material  que  més  els  hi  vingui  de  gust  en  aquell 
moment; i el jardí on dilluns i dimecres a la pista disposen de pilotes per 
poder jugar al que els hi vingui de gust, dimarts i dijous disposen de jocs 
tradicionals  (cordes,  gomes,  baldufes,  tres  en  ratlla,  twister,  circuits  de 
xapes, guixos...) i els divendres torna a haver-hi pilotes però no de futbol i 
se’ls hi proposa algun joc cooperatiu (futbol xinès, pichi, mocador...).

A les 13:30h (normalment és quan s’acaba de recollir el menjador del 1r i 
tornar-lo a muntar pel 2n torn) els infants entren al menjador, es renten les 
mans i agafen el seu tovalló i seuen allà on volen. Per tal de poder tenir una 
mirada més directe en el que mengen, el que no mengen, si els agrada, si 
no els agrada...no es poden barrejar amb els infants de 3r i 4t i a més a més 
dels 5 acompanyants que hi ha la comunitat de mitjans, 3 dinen amb els 
infants i els altres 2 estan donants voltes pel menjador per controlar si es 
serveixen,  si  mengen, si  fan servir  el  cobert  correctament i  per  possible 
demandes que els infants puguin tenir. 

A les 14:00h aproximadament, un cop han acabat de dinar, recullen els seus 
estris, deixen el tovalló, es renten les mans i les dents i tornen a seure fins 
que surt un adult al jardí de la seva comunitat. En aquest moment 4 o 5 
infants (escollits amb llista i avisats prèviament) de la comunitat de mitjans 
es queden a recollir  el menjador, desparen els elements comuns, gerres, 
paneres... netegen estovalles i pugen cadires, un cop han acabat surten al 
jardí.

Les propostes que tenen al jardí desprès de dinar són les mateixes però amb 
un ambient tranquil més.

14:25h els infants i els acompanyants de la comunitat de mitjans pugen als 
ambients, allà esperen a les mestres comentant coses que han passat al 
temps de migdia, ja siguin anècdotes, conflictes o qualsevol cosa que els hi 
vingui de gust.

Comunitat de Grans:

A  diferència  de  les  altres  comunitats,  els  grans  dinen  en  dos  horaris 
diferents, per tal de poder estar més còmodes i crear un espai més tranquil i  
relaxat,  vam decidir  fer  dos torns amb el  grup de grans.  Ells  van poder 
escollir en quin torn volien dinar i així s’ha anat mantenint fins que algun 
infant demana canvi de menjador, tot i això se’ls hi demana el compromís 
de mantenir-ho tot  el  trimestre,  es  per  això que cada final  de trimestre 
poden tornar a demanar canvi de torn.

A les 12:30h els acompanyants de l’espai del migdia de la comunitat de 
grans  pugen  als  ambients,  un  cop  allà  passen  llista,  i  els  infants  es 
divideixen per torn.

Els infants del 1r torn van cap a la cantina i els infants del 2n torn van cap a 
la terrassa. 

1r torn: CANTINA



A les 12:35h els infants entren a la cantina i seuen on volen a dinar, per tal 
de poder tenir una mirada més directe 1 acompanyant seu amb ells a dinar i 
un altres volta pel menjador acompanyant-los a servir-se, a recordar-los com 
es fan servir els coberts,  a que seguin bé...  un cop han acabat de dinar 
recullen  els  seus  estris,  es  renten  les  dents  i  s’asseuen  fins  que  un 
acompanyant baixa amb ells al jardí. 

A les 13:00h baixen al jardí on disposen de 3 espais: 2 espais tranquils (que 
són  l’ambient  d’art  i  de  natura)  on  tenen  jocs  de  taula,  construccions, 
contes, colors, fulls... i poden fer servir el material que més els hi vingui de 
gust en aquell moment; i el jardí on dilluns i dimecres a la pista disposen de 
pilotes per poder jugar al que els hi vingui de gust, dimarts i dijous disposen 
de jocs tradicionals (cordes, gomes, baldufes, tres en ratlla, twister, circuits 
de xapes, guixos...) i els divendres torna a haver-hi pilotes però no de futbol  
i se’ls hi proposa algun joc cooperatiu (futbol xinès, pichi, mocador...).

L’altre  acompanyant  es queda fent la  recollida del  menjador  amb 2 o 3 
infants (escollits per llista i avisats prèviament) que ajuden a desparar les 
taules i netejar estovalles.

A les 14:10h els infants pugen amb els seus acompanyants a dos ambients 
on es mengen la fruita, s’explica algun conte mentre esperen a que pugi la 
resta de la comunitat per anar cadascú al seu ambient.

A les 14:25h els infants es divideixen en els seus ambients amb els seus 
acompanyants i esperen a les mestres.

2n torn: MENJADOR

A les 12:35h els infants amb els acompanyants pugen a la terrassa i és el 
moment en que es mengen la fruita i els hi expliquen que hi ha per dinar. 

A  les  12:50h  baixen  al  jardí  on  disposen  de  2  espais:  1  espai  tranquil 
(l’ambient d’art) on tenen jocs de taula, construccions, contes, colors, fulls... 
i  poden  fer  servir  el  material  que  més  els  hi  vingui  de  gust  en  aquell 
moment; i el jardí on dilluns i dimecres a la pista disposen de pilotes per 
poder jugar al que els hi vingui de gust, dimarts i dijous disposen de jocs 
tradicionals  (cordes,  gomes,  baldufes,  tres  en  ratlla,  twister,  circuits  de 
xapes, guixos...) i els divendres torna a haver-hi pilotes però no de futbol i 
se’ls hi proposa algun joc cooperatiu (futbol xinès, pichi, mocador...).

A les 13:00h 2 o 3 infants (escollits per llista i avisats prèviament) ajuden a 
parar taula.

A les 13:30h (normalment és quan s’acaba de recollir el menjador del 1r i 
tornar-lo a muntar pel 2n torn) els infants entren al menjador, es renten les 
mans i agafen el seu tovalló i seuen allà on volen. Per tal de poder tenir una 
mirada més directe en el que mengen, el que no mengen, si els agrada, si 
no els agrada...no es poden barrejar amb els infants de 1r i 2n i a més a més 
dels 3 acompanyants que hi  ha la comunitat de grans,  2 dinen amb els 
infants i l’altre està donant voltes pel menjador per controlar si es serveixen, 
si mengen, si fan servir el cobert correctament i per possible demandes que 
els infants puguin tenir. 



A les 14:00h aproximadament, un cop han acabat de dinar, recullen els seus 
estris, deixen el tovalló, es renten les mans i les dents i tornen a seure fins 
que surt un adult al jardí de la seva comunitat. En aquest moment 4 o 5 
infants (escollits amb llista i avisats prèviament) de la comunitat de mitjans 
es queden a recollir  el menjador, desparen els elements comuns, gerres, 
paneres... netegen estovalles i pugen cadires, un cop han acabat surten al 
jardí.

Les propostes que tenen al jardí desprès de dinar són les mateixes però amb 
un espai tranquil més.

14:25h els infants i els acompanyants de la comunitat de grans pugen als 
ambients, allà esperen a les mestres comentant coses que han passat al 
temps de migdia, ja siguin anècdotes, conflictes o qualsevol cosa que els hi 
vingui de gust.

Totes aquestes dinàmiques han anat canviant fins fer de l’espai del migdia 
un espai tranquil, relaxat i de qualitat.


