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1. Equip de monitors – es 

 

 Composició i distribució de l´equip 

L´equip de monitoratge de l’Escola La Farigola de Vallcarca està format per onze persones 

(deu monitors fixes i un substitut). La responsable del grup de monitors és la coordinadora, 

que també es fa càrrec d´un grup. Tots els cursos tenen un monitor referent per curs i P3 

té també un monitor de suport en l’estona del dinar. 

 

 Objectius i normativa de l’equip 

El principal objectiu de l’equip de monitors que dona sentit a la tasca educativa és vetllar 

pel benestar de l’infant. Això implica un treball constant i continu amb el grup del qual cada 

monitor és responsable i amb la resta de grups; és a dir que la nostra tasca implica la 

globalitat dels grups. Queda implícit que per tal d’assolir aquest objectiu, cal mantenir una 

bona relació i comunicació; i és important saber què és el que passa quotidianament tant 

en el nostre grup com en els altres. 

 

 Normes generals 

 Treballar en equip. 

 Intervenir sempre que calgui i no esperar. 

 Tenir els nens controlats en l’espai. 

 Mantenir un mateix criteri i una mateixa línia educativa. 

 Mostrar la nostra autoritat mitjançant el respecte mutu. 

 No incloure el càstig com a recurs de la nostra tasca educativa. 

 Acceptar les normes de l’escola i fer que els nens les respectin. 

 Puntualitat. 

 Ser actiu tant al menjador com al pati. 
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 Dinàmica de treball 

 

Espai del menjador 

 Controlar el to de veu. 

 L’infant ha de menjar de tot, amb la boca tancada i amb els estris adequats.  

 Cal que els monitors portin bata, guants, i el mocador per recollir el cabell. 

 Els infants no han d’entrar mai a la cuina. 

 

Normes de relació monitors – infants. 

 Vocabulari correcte i to de veu adequat. 

 No separar-se del grup, sobretot en moments de canvi (pati – carrer - 

menjador) 

 Els nens han de seguir al seu grup i monitor referent, això vol dir en el seu 

espai destinat tant del menjador com del pati. 

 Menjar bé (això no vol dir menjar ràpid). 

 Utilitzar els estris correctament. 

 

Tasques de l’equip de monitors. 

 Seguir el ritme del quotidià (treball dels hàbits personals i les habilitats 

socials fora de les activitats programades). 

 Tenir molt clara la nostra tasca. 

 Ajudar a l’infant sempre i quan ell no pugui assolir el repte. 

 Vetllar pel benestar del nen/a. 

 Tenir globalitat de la tasca de tot l´equip i no només la nostra. 

 Transmetre hàbits de menjar i saber estar en qualsevol espai, ja sigui 

menjador o pati. 

 Reconduir els petits conflictes que es puguin donar, facilitant que aprenguin 

a ressoldre conflictes amb la resta de companys des de ben petits. 
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 Espais disponibles a l’escola.  

L’escola té un menjador gran amb capacitat per a tots els nens. 

Per l’estona de esbarjo té tres patis on es distribueixen els alumnes. Els nens s’agrupen de 

la següent manera: 

Pati 1 (P4 a 2n) amb quatre monitores. És el pati d’entrada de l’escola 

Pati 2 - És el pati del terrat. Hi va Cicle Mitjà dilluns, dimecres i divendres, i Cicle Superior 

dimarts i dijous. Sempre amb dues monitores. 

Pati 3 – És la pista. Hi va Cicle Superior dilluns, dimecres i divendres, i Cicle Mitjà dimarts i 

dijous. Sempre amb dues monitores. 
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2. Projecte educatiu. 

 

Temps de menjador 

 

 Objectius generals: 

 

 Vetllar perquè el servei de migdia esdevingui un temps de trencament de la 

jornada escolar i, per tant, un temps de descans per a tots els usuaris del servei. 

 Vetllar per la seguretat dels nens durant l’horari del servei i dintre de les 

instal·lacions de l’escola. 

 Vetllar perquè els joves siguin respectuosos tant amb les instal·lacions de 

l’escola i el material com amb els companys, el personal de servei i l’equip de 

monitors. 

 Vetllar perquè el servei de migdia esdevingui un temps d’aprenentatge 

d´habilitats, destreses i actituds per part dels nens, tant en el temps de 

menjador com en el temps de pati. 

 Potenciar l’equilibri de l’alimentació. 

 Menjar de tot. 

 Menjar quantitats equilibrades. 

 Acabar-se els plats que es posen. 

 Beure amb mesura. 

 Aprendre a menjar i facilitar la digestió. 

 Mastegar correctament el menjar. 

 Menjar els plats en ordre. 

 Menjar en un ambient relaxat i tranquil. 

 Prendre consciència del que mengem. 

 Conèixer les necessitats del nostre cos. 

 

 Normes generals: 

 

 Menjar tots els plats amb els coberts. 

 Mantenir una postura adequada a taula. 

 Mantenir un to de veu baix. 

 Aixecar la mà per avisar al monitor. 

 Les dues mans han d’estar sobre la taula mentres es dina. 

 Cal acabar-se tot el menjar servit al plat. 

 En acabar, cal esperar asseguts i en silenci fins que sortim al pati amb el grup 

assignat. 
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Temps de pati. 

 Objectius generals 

 

 Aprendre a participar en dinàmiques de grup. 

 Promoure la interrelació entre tots els nens, a banda dels grups generals que es 

formen de manera natural. 

 Treballar hàbits socials i de convivència: cura del material, respecte als altres 

(monitors i infants), saber compartir, treballar en equip... 

 Treballar hàbits personals com la higiene (rentar-se les mans abans d’entrar al 

menjador, classe...). 

 Vetllar per la seguretat dels infants. 

 Respectar l’entorn.  

 Vetllar perquè el moment d’esbarjo sigui un moment ple d’experiències i 

diversió. 

 Oferir un espai dinàmic per l’oci educatiu. 

 Participar en jocs reglats adequats a cada edat. 

 Oferir una programació creativa. 

 Expressar emocions i sentiments. 

 

Durant aquest curs 2014-2015 la proposta de lleure per al temps d’esbarjo combina el joc 

lliure amb el joc organitzat i l’aprenentatge creatiu i lúdic mitjançant diferents projectes. 

 

Metodologia i desenvolupament de la tasca 

 

P3 – Monitores: Maria Lluïsa i Bea: 

 

Objectius específics: 

 Aconseguir que es rentin les mans correctament, deixant ells la tovallola al seu lloc. 

Seguidament que recullin els seus pitets i que se’ls posin, per fer la fila i passar al 

menjador.   

 Hem de tractar que els nens entrin en silenci i en fila. Un cop allà, hem de vigilar 

que seguin correctament, i cadascú al seu lloc corresponent. S’ha de procurar que 

els nens utilitzin bé els coberts i que mantinguin la taula neta; que no tirin l’aigua i 

sobretot que no tirin menjar a terra, cosa que algun cop pot ocórrer amb algun nen. 

 Seguidament fer de nou la fila per deixar els pitets a la motxilla, i a continuació 

passem a l’hora del descans. Aquest temps és important i difícil, ja que l’objectiu es 

aconseguir que dormin el temps que ens queda, però si no aconseguim que dormin 

tots hem de tractar que estiguin relaxats i tranquils. Passat aquest temps se’ls 
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desperta, fem la fila, passen a fer pipí i per últim, entrem a classe, esperant que 

arribi el professor. 

Funcionament general: 

 12.30 h – Rentar mans i ens posem el pitet, després fem una fila i anem al 

menjador (aprox. 12.40hs) Abans d´entrar cantem una cançó. 

 12.40 h a 13.30 h – Temps de dinar, desprès fem una fila i tornem a la classe a 

deixar els pitets. 

 13.30 h a 14.30 h – Temps de descansar, desprès baixem, fem pipí i rentem mans, i 

ja entrem a la classe. 

 

 

P4 i P5  –  Monitores:  Anna i Montse  

Objectius específics: 

 En el menjador que sàpiguen esperar el torn, que no cridin ni s’aixequin de les 

cadires, que sàpiguen demanar les coses pel seu nom, no assenyalin amb el dit, 

que sàpiguen utilitzar la forquilla, no tocar el menjar amb les mans, també que 

provin tots els aliments encara que no els hi agradin prou de vista i ensenyar-los a 

rentar-se correctament. 

 En el pati que sàpiguen compartir, jugar sols i dirigits, que no tinguin enveja entre 

ells i que tinguin bona relació amb tots els companys. 

Funcionament general: 

 12.30 h – Recollir als nens a les classes després de rentar mans i anar al menjador. 

 12.45 h – Entrada al menjador (col·locar als nens al lloc i ensenyar com utilitzar els 

coberts correctament). 

 13.30 h – Sortir del menjador per tornar a les classes a deixar els pitets, si cal anar 

al WC i sortir al pati, en fila.  

 14:30 h- formar fila per anar a les classes i fer pipí i rentar-se les mans 

 14:40 h – farem jocs dirigits dintre de la classe,cada dia un joc diferent coordinats 

per la monitora i sempre procurant que siguin jocs relaxats . 

 15:00 h - tots els nens al seu lloc llestos per començar la classe de la tarda.  
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Primer i Segon  –  Monitores: Patrícia i Rocio 

Objectius específics: 

 Seure correctament. 

 Parlar sense cridar, control del to de veu. 

 Fer les files ben fetes. 

 Rentar-se les mans sense fer xivarri ni jugar amb les portes, abans i desprès de 

dinar. 

 Aprendre a fer servir correctament els coberts. 

 Respectar el torn de paraula. 

 Aixecar el dit quan es vol parlar. 

 Mantenir  l’ordre correcte d’un menjador. 

 Ser respectuós. 

 No aixecar-se de la cadira a l’hora de dinar. 

 No jugar amb l’aigua, el menjar ni els coberts. 

 No menjar amb les mans. 

 Saber compartir. 

 No omplir les gerres ni els gots fins a dalt de tot. 

 Aprendre a fer silenci a la fila. 

Funcionament general: 

 12.30 h – Un cop han finalitzat les classes els monitors passen a recollir per les 

classes els nens i nenes. Seguidament es renten les mans i fem una fila. 

 12.45 h – Entren al menjador a dinar, per taules van a buscar la safata i el menjar. 

Un cop han acabat de dinar hi ha uns encarregats (que van canviant) per recollir els 

coberts i les cadires de la seva taula. 

 13.30 h a 14.45 h – Surten al pati. Llavors recullen los joguines que s’han tret, fan 

una fila i anem als lavabos a rentar-nos les mans. 

 15.00 h – Fem fila al pati fins que arriba la professora.  

 

Tercer i Quart  –  Monitores: Rocio, Anna i Sergi 

 

Objectius específics: 

 Propiciar un espai afectiu i de respecte mutu. 

 Que els nens adquireixin hàbits d’higiene i alimentaris com: rentar-se les mans, fer 

servir correctament els coberts, menjar de tot, seure correctament, mantenir la 

taula neta. 
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 Hàbits socials i de comunicació com: cura del material, compartir, treballar en 

equip, respectar l’entorn, fer silenci, fer files, complir petits encàrrecs, respectar els 

companys i els monitors. 

Funcionament general: 

 12.30 h – Recollir els nens a les classes i fer files per pujar al pati. Temps d’esbarjo. 

 13.10 h – Rentar mans i baixar al menjador. 

 13.15 h a 14.00 h – Temps de dinar. 

 14.00 h – Fer files i anar al pati. Estona d’esbarjo. 

 14.45 h – rentar mans, fer pipí i anar al pati de l’entrada de l’escola per esperar al 

mestre. 

 

 

Cinquè  i Sisè  –  Monitores:  Marta i Marc 

 

Objectius específics: 

 Fer fila i pujar en silenci, ordenadament i sense córrer al pati. 

 En el cas de pista. Fer fila abans de creuar el carrer. 

 Respectar el material. 

 Respectar els companys i els monitors. 

 Crear un bon clima afectiu – relacional durant l´estona lúdica. 

 Rentar mans i fer fila amb les bates posades abans de baixar al menjador. 

 Seure correctament a taula i agafar els coberts de manera adient. Finalització de 

l’aprenentatge. 

 Adquirir uns bons hàbits alimentaris (menjar ordenadament – acabar tot el menjar 

de la safata). 

 Respectar i complir els  torns de cada càrrec (recollir coberts, jerra, escombrar, fer 

cadires...)  

Funcionament general: 

 12.30 h – Anar a buscar els nens/es a les aules, fer fila i pujar al pati. Temps 

d’esbarjo. 

 13.20 h – Rentar mans, posar bates i baixar tranquil·lament en fila al menjador. 

 13.25 h a 14 h – Temps de dinar. 

 14.00 h – Fer fila i anar cap al pati/pista. 

 14.50 h – Rentar mans, fer fila i anar cap a l’entrada de l’escola per esperar al 

mestre. 

 15.00 h – tots en fila preparats per pujar a la classe. 
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3. Quadre d’horaris 

 
P3 P4 - P5  1 EP - 2 EP 

 

3 EP - 4 EP 5 EP - 6 EP 

12:30 Recollir els 
nens, rentar 
mans i es 

posen el pitet, 
fem  una fila i 
anem  cap al 
menjador . 

  

Recollir els 
nens, rentar 
mans i anar 
cap al 
menjador. . 
  

Els monitors passen per les classes a recollir els 
nens. 

 
 

12:40 
Rentar mans i 

baixar al 
menjador Estona de joc 

al pati de 
l'entrada 

Pujar al pati a 
jugar 

  
12:45 

 
13:00 

12:40 
  
 
 
 
 
 
 

Temps de dinar 
  
  
  

12:45 12:45 

 

 Temps de 
dinar 

  
  
  

 Temps de dinar 
  
  
  

13:10 

  Rentar mans i 
baixar al 
menjador 

Rentar mans i 
baixar al 
menjador 

13:15    

  

Temps de dinar Temps de dinar 

13:30 13.30 13:30 13:30 
    

14:00 

Temps de 
descansar 

 

Temps de pati 
  

 14:00 14.00 

  
 
 
 
  14.30 

Temps de pati Temps de pati Temps de pati 

  

  
Fer pipi i 
entrem a classe 
a esperem els 
mestres llegint 
un conte. 

        

14:50 
Fer pipí, rentar 

les mans i 
esperar a la 
professora 

(canten una 
cançó o 

escolten un 
conte, etc) 

 
 

Fan una fila i van 
cap als lavabos a 
rentar les mans i 

fer pipi. 

Rentar mans, 
fer pipi i anar al 

pati de 
l´entrada per 

esperar al 
professor . 

Rentar mans, 
fer pipi i anar al 

pati de 
l´entrada per 

esperar al 
professor . 

  14:55 

  

 
 

Fan fila al pati fins que arriba la professora 
  

 15:00         
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4. Pla de pluja 

 

Els dies de pluja afecten activament a les tasques a desenvolupar a l’estona d’esbarjo. 

 

Els nens de P3.              No es veuen afectats per aquesta circumstància   

  perquè dormen. 

 

Per els alumnes de P4 i P5.            Tenim dos espais possibles: 

 

      Las seves classes. 

                           La biblioteca. 

 

Per els alumnes de 1r i 2n.            Tenim la biblioteca. 

 

Per els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è.             Tenim quatre  espais possibles: 

 

       L’aula d’anglès. 

      

                Els passadissos de dalt. 

 

                                 Les aules de 5è i 6è.  

 

                                                   Laboratori* 

 

* (Que no sempre es pot anar perquè hi treballen els mestres). 
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Les activitats a realitzar son: 

 

Classes de : (P4-P5) – (1r-2n) 

Distribuirem els torns de manera que cada dia de pluja facin els nens una activitat diferent. 

 Jocs de taula. 

 Activitats manuals (amb material reciclat, decoració del menjador, festes,...) 

 Jocs amb el grup sencer (p4-p5) (1r-2n) jocs de mímica ,de contes,etc. 

 Visionat de pel·lícules. 

 Teatre, dramatitzacions, cançons.    

 

Classes de: (3r-4t)-(5è-6è) 

Distribuïren els nens (per classes)  en espais diferents que aniran rotant, de manera que 

cada dia de pluja els tocarà un espai i activitat diferent. 

 

 Espai 1 – [laboratori]  Es faran els tallers i manualitats. 

En el cas que un nen no vulgui fer el taller podrà anar a la classe d’anglés. 

 

 Espai 2 - [aula d’anglès]  Visionat de pel·lícules . 

 

 Espai 3 - [passadissos de dalt]  Jocs de dramatitzacions, cançons, teatre. 

 

 Espai 4 - [classes]  Jocs de taula. 

 

 

Tenim previst realitzar tallers al llarg del curs per preparar jocs per els dies de pluja (cartes, 

dòmino, tres en ratlla, trencaclosques, parxís, jocs de memòria, etc). El material necessari 

estarà inclòs en el projecte de tallers. 
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5. Protocol d’actuació en cas d’incidéncies o accidents 

 

TIPUS: 

 

1. ACCIDENT LLEU (habitual) 
2. ACCIDENT GREU (esporàdic) 

 

 

ACCIDENT LLEU – PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

 

1. Valoració de la situació 
2. Cura o aplicació del tractament i prevencions adients per part del monitor 

responsable del grup. 
3. Elaboració de l’informe als pares mitjançant el Full d’Incidències per informar als 

pares i a l’AMPA del que ha passat. 
4. Es comenta amb el tutor per que n’estigui al corrent. 

 

 

ACCIDENT GREU – PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

 

1. Valoració de la situació i avís a la Coordinadora de Menjador 
2. Anar a Consergeria amb el nen/a accidentat/da (si és possible moure’l) i localitzar la 

seva fitxa mèdica. 
3. Trucar al 061 
4. Trucar als pares 
5. Trucar al Director d’XTRA per comunicar-li l’incident mentres s’espera l’ambulància. 
6. Localitzar al Responsable del centre i posar-lo al corrent. 
7. Desplaçar-se amb el nen/a a l’hospital amb el 061. 
8. Esperar a que arribin els pares. 
9. Elaboració d’un informe i presentació del mateix als pares i a la Junta de l’AMPA. 

 

 

 


