
PLA DE MENJADOR ESCOLAR:  

El pla de menjador del centre, seguix les directrius marcades per l'Orde 53/2012 de 8 d'Agost, de la 

conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el servici de menjador escolar en els 

centres docents no universitaris de titularitat de la Generalitat dependents de la conselleria amb 

competència en matèria d'educació.  

Per servici de menjador escolar, s'entén com "la estada en el centre entre hores lectives comprenent el 

temps dedicat a l'alimentació i al descans, com a complement a l'activitat educativa del centro". Ens 

basem en el que disposa la legislació, entenent que el menjador escolar és un moment educatiu amb 

entitat pròpia els plantejaments didàctic del qual són propis del mateix, donada la singularitat de les 

activitats que en ell es realitzen. Així, doncs, podem diferenciar entre: 

 El temps de menjador. En el que s'exercix una activitat biològica fonamental per als alumnes, 

però a la que van associats molts elements més enllà del purament biològic. En este moment 

educatiu és important crear un ambient adequat perquè el procés educatiu es desenvolupe de 

manera eficaç a fi de poder aconseguir l'autonomia personal de l'alumne, tenint en compte tots 

els aspectes que intervenen en este moment i fent especial insistència en els hàbits d'higiene i 

alimentació. Es pretén que l'alumne tinga una alimentació sana (carns i peixos a la planxa, peix 

fresc en el menú, limitació de fregitel·les, inclusió de verdura fresca, fruita o lactis diaris) i 

equilibrada (Es potenciarà i farà especial insistència en què l'alumne deu "menjar de tot") Per 

tant, serà una exigència a més d'un objectiu del menjador escolar el motivar l'alumnat a prendre 

consciència de la importància dels dits conceptes. 

 El temps d'oci i Temps Lliure. És aquest, un moment educatiu que ha d'estar guiat pels principis 

que regixen la pedagogia de l'oci i el temps lliure. Així aprofitant i dinamitzant els distints espais 

i recursos de què disposa el centre, pretenem oferir una variada gamma d'activitats que puguen 

donar contingut a este període. L'objectiu fonamental de les activitats que es desenvolupen en 

el temps lliure és el gaudi personal de qui les realitza, s'emfatitza l'aspecte lúdic que estes han 

de tindre, independentment de que es treballen i desenvolupen distints aspectes, àrees o 



facetes dels alumnes, com ara la socialització, el desenvolupament psicomotor, el llenguatge, 

etc. 


