
UN MIGDIA A P3

Tots els nostres infants són importants, únics i irrepetibles. 
Especialment, els més menuts amb els que hi posem una cura 

especial tant l’equip educatiu com la resta d’infants.  

L’Estona del migdia comença a les 12:20h quan les monitores 
els recollim a l’aula, els acompanyem al lavabo, ens rentem 
les mans, anem cap al menjador i els ajudem a posar-se la 

bata. 

El moment de l’àpat a l’escola és un acte nutritiu, però també 
social i de plaer. Per això se’ls acompanya amb afecte, 
empatia i respecte, tot potenciant la seva autonomia.

Després de dinar, anem al lavabo, ens rentem les mans i anem 
a descansar. Alguns la son i l’esgotament els fa fer la 
migdiada, d’altres es relaxen amb la música de fons.

A les 14:45h ens despertem tranquil·lament i els 
acompanyem al lavabo mentre escoltem un conte o cantem 
una cançó. Ens preparem per rebre les mestres i encarar la 

tarda amb energia. 

El preu del servei de menjador per dia és:
Alumnes fixes: 6,30€

Alumnes eventuals: 6,90€

Els rebuts del menjador són abonats mitjançant domicilia-
ció bancària a mes vençut. També s’ofereix la possibilitat de 
fer els pagaments en efectiu a l’escola en cas dels alumnes 

eventuals.

Tant els alumnes fixes com els eventuals han d’entregar la 
fitxa d’inscripció de l’Estona del migdia a la coordinadora. 

del servei  

Coordinadora: Carme Marí
Horari d’atenció: de 9h a 10:30h

Tel. 667 56 46 44
carme@enxarxa.cat

PREUS, 
INSCRIPCIONS 

I CONTACTE

VENIU A DINAR 
AMB NOSALTRES!

L’equip educatiu de l’Estona del migdia us convidem a venir 
a dinar a l’escola amb el vostre fill/a una vegada durant el 

curs escolar, per tal de compartir aquesta estona tan 
especial amb els vostres infants (avisant prèviament a la 
coordinadora del servei de menjador), sempre i quan la 

situació sanitària ens ho permeti.

PROJECTE EDUCATIU
Des de la Fundació Privada En Xarxa desenvolupem el model 

educatiu del treball per projectes a l’Estona del migdia, 
seguint les nostres 6 línies pedagògiques:

CAPACITACIÓ, AUTONOMIA I RESPONSABILITAT: eduquem en 
la responsabilitat, confiant en les seves capacitats i 

respectant els seus ritmes.

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ D’ESBARJO: oferim activitats i 
tallers lúdics i educatius. Aprenem també jugant i gaudint 

plegats del temps lliure.

PARTICIPACIÓ ACTIVA: fomentem l’esperit crític, emprenedor i 
reflexiu. Els infants tenen veu i mereixen ser escoltats. 

SENSIBILITZACIÓ I MEDI AMBIENT: afavorim espais de 
reflexió, sensibilització i vivència amb l’objectiu de prendre 

consciència i implicació en la diversitat.

PROJECTE D’IGUALTAT DE GÈNERE: facilitem espais i relacions 
d’igualtat entre infants. Dinamitzem espais de reflexió i 

sensibilització vers la igualtat de gènere.

RESILIÈNCIA I COOPERACIÓ: ens replantegem les coses tal i 
com les teníem integrades amb imaginació i capacitat 

d’adaptació, per tal de cuidar de nosaltres mateixos i dels 
altres.



ESTONA 
DEL MIGDIA

PORTES OBERTES
ESCOLA 

PAU DELCLÒS

MÉS INFORMACIÓ
La Fundació Privada En Xarxa som una entitat sense 

ànim de lucre, amb la finalitat d’acompanyar a les 
persones en els seus processos de creixement, 

treballant amb alegria i amb voluntat de transformar 
l’entorn.

Carrer Pons d’Icart, 43 Baixos
43007 Tarragona
Tel. 977 22 69 23
www.enxarxa.cat

/Fundació P Privada En Xarxa

/fundaciopenxarxa

/Fundació En Xarxa

L’ESTONA 
DEL MIGDIA

L’Estona del migdia que oferim des de la Fundació En 
Xarxa és un espai educatiu, lúdic i segur, on conviuen 
infants de P3 a 6è, durant l’estona d’àpat i esbarjo, de 

12:30h a 15:00h.

Els infants són els principals protagonistes de la nostra 
tasca educativa: s’alimenten, juguen, parlen, 

comparteixen, riuen, ballen, canten, es relacionen, 
aprenen.... i els monitors i les monitores els 

acompanyem amb afecte, respecte i confiança pel seu 
creixement com a persones. 

ALIMENTACIÓ I-MÉS

 Treballem amb el catering MF, seguint les 
recomanacions de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya i del Programa de Revisió de Menús Escolars, 
elaborant menús casolans de qualitat, saludables i 
equilibrats.  Podeu consultar els menús al web de 

l’escola o al Facebook de l’UMPA.


