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PRESENTACIÓ MEMÒRIA 
CURS 20-21

El migdia és un temps de relació, de convivència, d'aprenentatge, ple de possibilitats per desenvolupar,

transmetre i potenciar hàbits de vida saludables i valors educatius.

A Scolarest concebem el menjador escolar com un espai educatiu més del centre en el qual els

protagonistes són els nens i nenes.

Us presentem la Memòria Skoolarest el nostre projecte educatiu que reflecteix la nostra aposta per

avançar, evolucionar i créixer al vostre costat.

Scolarest fa del migdia un temps únic, innovador i diferent, on:

Menjar és molt més que un plat a la taula. 
El pati és molt més que activitats dirigides.
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FORMACIÓ
Conèixer exactament les necessitats formatives dels nostres equips i generar

en ells la major capacitat i compromís per donar el millor servei és el nostre objectiu.

Per desenvolupar i millorar les aptituds, coneixements, habilitats i compromisos, posem a 

disposició el Pla de Formació. Una oferta formativa pràctica i adaptada a les necessitats de les 

persones.

La formació de l'equip de Scolarest és un dels factors principals per a garantir la qualitat del 

servei.

Per aquest motiu oferim la formació obligatòria (que marca la legislació) a més de cursos de 

formació voluntària tant per al nostre personal d'atenció educativa.

Coneixent la realitat de les nostres escoles i detectant per centre les necessitats

formatives dels equips, s'han ofert els següents cursos de caràcter voluntari:
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ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR
Aquest curs el servei de menjador va començar el 13 de Setembre i finalitza el 22 de juny. 

Hem tingut una mitjana de 208 nens al dia. Durant els mesos de setembre i juny el 
nombre de comensals ha estat menor, a causa de la jornada contínua del Centre.

Els objectius que s'han treballat en aquest període han estat els següents:

✓
Cobrir les necessitats nutricionals dels nens.

✓
Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.

✓
Introduir en els menús tots els aliments necessaris per a una correcta alimentació.

✓
Afavorir l'aprenentatge dels bons hàbits a taula.

✓
Reforçar la idea d'alimentació saludable i activitat física com a millora de la qualitat de 
vida.

✓
Impulsar una participació activa de l'infant en el seu procés educatiu en el temps del 
migdia.

✓
Fomentar l'acceptació d'altres cultures a través del coneixement dels seus costums i 
formes de vida.



ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR
L'horari de menjador ha estat de 12:30h a 15:00h., En els mesos d'octubre a maig

i de 13:00h a 15:30h., en el mes de juny per la jornada intensiva.

Els nens són recollits a partir de les 12:30h, fins aquest moment els nens estan a classe amb el seus 

professors. 

Al primer torn de menjador entren a dinar Cicle inicial de primària i el cicle mitjà i superior 

segueixen un ordre rotatiu. Van  ocupant els llocs que se'ls va assignar a principis de curs. Al 

menjador cada monitor té assignat un grup de nens, el nombre de nens, depèn de les edats.

Això ens permet tenir un coneixement detallat de cada un dels nens i afavorir l'adquisició d'hàbits 

dins el menjador

Quan acaben de dinar van sortint al pati ordenadament. Amb ells surten els monitors, que van 

ocupant els llocs destinats per a cada cicle.

Entra el segon torn de menjador cicle mitjà i cicle superior.

Els alumnes d’infantil mengen a les seves aules i cada dia les monitores s’encarreguen de pujar el 

dinar en els diferents carros.



ORGANITZACIÓ DEL 
MENJADOR

HORARI QUÈ FEM? ESPAIS

12:30H A 
12:45H

- Recollida del grup
- Passar llista
- Treball d’hàbits i d’higiene

-Classe
-Menjador
-Lavabo

12:45H A 
13:30H

DINAR 1º TORN Classe (P3, P4 i P5)
Menjador (1r, 2n i 3r)

ACTIVITATS 2º TORN Pati Baix (4t, 5é i 6é)

13:30H A 
14:30H

DINAR 2º TORN Menjador (4t, 5é i 6é)

ACTIVITATS 1º TORN
Pati Alt (P4 i P5)
Pati Baix (1r, 2n i 3r)
Migdiada (P3)

14:30H A 
15H

- Recollida del material
- Treball d’hàbits i d’higiene
- Anar cap a l’aula o a les files

-Pati
-Lavabo
-Pati i pujada amb els
monitors.



ORGANITZACIÓ DEL 
MENJADOR

CURS MONITOR

P3 Sonia Molina Biel. Jana Amigo Chamorro, Cristina Martin Ruiz y 
Gloria Adsuar de Blas

P4
Sonia Molina Biel. Jana Amigo Chamorro, Cristina Martin Ruiz y 
Gloria Adsuar de Blas

P5
Sonia Molina Biel. Jana Amigo Chamorro, Cristina Martin Ruiz y 
Gloria Adsuar de Blas

1R Francisca Muñoz Rodríguez

2N Eulalia Via Bartrina

3R Julia Vidal Jorba

4T Alexandra Requena Vidal

5È Javier Tierno Pelacals

6È Daniel López Higueras



ORGANITZACIÓ DE 
PATI

En el temps de pati oferim als infants un espai adequat per al descans, la comunicació i el joc.

Els objectius que s'han treballat en aquest període han estat els següents:

✓
Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a vehicle transmissor de valors.

✓
Impulsar jocs i activitats grupals i cooperatives com a mitjà socialitzador.

✓
Motivar i facilitar recursos als nens perquè enriqueixin el seu propi oci cap a un oci de qualitat.

✓
Transmetre la disciplina com a sistema regulador de la convivència.

✓
Promoure el joc tradicional com transmissor de la cultura popular.

✓
Descobrir altres maneres de pensar i de viure.



ORGANITZACIÓ DE 
PATI

CURS MONITOR I ESPAIS

P3 Migdiada en les classes amb Gloria i Cristina

P4 Pati Alt amb Sonia i Jana

P5 Pati Alt amb Sonia i Jana

1R Pati Baix (porxo) amb Francisca

2N Pati Baix (oms)  amb Eulalia

3R Pati Baix (pista) amb Julia

4T Pati Baix (porxo) amb Alexandra

5È Pati Baix (oms) amb Javier

6È Pati Baix (pista) amb Daniel





DINAMITZACIÓ
Els alumnes/es han estat els veritables protagonistes, han aportat grandioses idees que han fet 

que els nostres menjadors es converteixin en l'espai idoni per MENJAR, APRENDRE, VIURE.

*A causa de la situació provocada pel COVID-19 la nostra planificació d'activitats ha sigut flexible, 

adaptant-nos en cada moment a les mesures de seguretat dels nostres protocols interns com a les 

mesures establides en el propi centre.



JORNADES

JORNADES

JORNADES

PROGRAMACIÓ EDUCATIVA 
2021-2022

SKOOLAREST, BE CURIOUS



JORNADES



TIPUS DE JORNADA: 
PROJECTE: LET’S BDAY!

Celebrarem un dels dies més importants de
l’any per a qualsevol nen i nena.

Per a qualsevol nen, el seu aniversari és un dia molt esperat. La celebració
està envoltada d'alegria, felicitacions i mostres d'afecte de totes les persones
importants que l'envolten.

¡ANIVERSARI FELIÇ! és un projecte en el qual els nens es converteixen per
un dia ,únic i especial, protagonistes amb accions que els sorprendran i
despertaran curiositat.

OBJETIUS:

• Desenvolupar la imaginació i col·laboració del grup.

• Promoure la relació entre companys al menjador.

• Celebrar un dia especial on donar i rebre afecte i amistat és sinònim de
sorprendre i gaudir.

• El dia escollit per a aquest dia és l'últim dia lectiu del mes. Els aniversaris
dels mesos que no disposem de servei de menjador es celebraran el dia
de la Disco Matinée Party (final de curs).



És molt important per a la salut dels nens i nenes que la seva dieta
inclogui el consum regular de peix perquè els proporciona nutrients
essencials per al seu desenvolupament.

FISH REVOLUTION és un projecte nascut d'una aliança pionera entre
Scolarest, Ángel León (Xef del Mar) i Pescanova, en el qual el peix és el
protagonista en qualsevol de les seves formes.

OBJECTIUS:

• Transmetre als nens i nenes els beneficis del peix en totes les
seves varietats.

• Motivar el seu consum a través de la informació nutricional d'una
manera dinàmica i divertida.

• Participar d'una activitat en grup per contribuir i compartir la
nostra experiència gastronòmica.

Mensualment, gaudirem en els nostres menús:

o RECEPTA TRADICIONAL DE PEIX

o RECEPTA AMB UN ÚS INNOVADOR DE LA PROTEÏNA MARINA

Incorporem els beneficis de la proteïna marina
a la dieta dels nostres infants.

TIPUS DE JORNADA: 
PROJECTE: FISH REVOLUTION

ÁNGEL LEÓN, XEF DEL MAR amb 

estrella Michelin.



A través del fil conductor de 
crear un peix gegant entre tots
els grups del menjador, 
s'expliquen les bondats i els
beneficis del peix. El peix estarà
format per escates que cada 
grup realitzarà i aportarà al 
mural final del peix gegant.

FISH REVOLUTION



A través del fil conductor de crear un
peix gegant entre tots els grups del
menjador, s'expliquen les bondats i els
beneficis del peix. El peix estarà format
per escates que cada grup realitzarà i
aportarà al mural final del peix gegant.

FISH REVOLUTION

MACARRONS GRATINATS AMB XORIÇO MARÍ

GOULASH DE CALAMARS

FRUITA

Menú:



TIPUS DE JORNADA: 
PROJECTE:  STOP FOOD WASTE 
PROGRAM (SFWP)

Reduir el malbaratament alimentari és
possible. Cuidar del nostre planeta és la nostra
responsabilitat.

Segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i
l'Agricultura (FAO), cada any es malgasten 1.300 milions de tones d'aliments
(un terç de la producció mundial).

És per això que l'any 2020 es va celebrar per primera vegada a tot el món el
Dia Internacional de conscienciació sobre la pèrdua i el malbaratament
alimentari. El 29 de setembre, mitjançant un decret oficial establert per
l'ONU i que té com a objectiu principal evitar el mabaratament d'aliments,
vam prendre consciència d'aquesta situació.

STOP FOOD WASTE PROGRAM (SFWP) es tracta d'un projecte alineat amb
la proposta llançada per la FAO per conscienciar i contribuir a la reducció
del malbaratament alimentari.

OBJECTIUS:

• Crear conscienciació sobre el malbaratament alimentari.

• Reduir el malbaratament d'aliments generat al menjador escolar.

• Prendre mesures concretes per fer un seguiment de la reducció del
malbaratament alimentari.

• Descubrir les diferents possibilitats que existeixen, dins i fora de
l'entorn escolar, per formar part d'aquesta proposta.



SFWP



ASSABORINT EL MAR
És el projecte que ofereix una sèrie de jornades gastronòmiques
internacionals.

Ens endinsem en la possibilitat de navegar sense haver de sortir del
menjador. ASSABORINT EL MAR ens porta a navegar alguns dels mars del
nostre planeta Terra.
Descobrirem i coneixerem destinacions, llocs i racons plens d'una gran
riquesa cultural.

Aquí comença el viatge on viurem unes jornades gastronòmiques
internacionals, que ens brindaran una oportunitat perfecta per gaudir.

Perquè "cuinar" és explicar històries.
En 3, 2, 1… ¡SALPEM!

• OBJECTIUS:

• Donar a conèixer la varietat gastronòmica internacional a través del
lema "Assaborint els mars".

• Despertar la curiositat dels nens per conèixer diferents sabors i
tradicions culinàries en diferents zones del món.

TIPUS DE JORNADA: 
PROJECTE: ASSABORINT EL MAR

Destinacions per descobrir 
i històries per explicar.



El Mar de Tasmània ens porta a descobrir…
NOVA ZELANDA!

Un país al·lucinant, misteriós, desconegut, ple
de llocs que semblen impossibles, de
naturalesa, de vida i, per descomptat, d'una
cultura ancestral que segueix present als
nostres dies.

ASSABORINT ELS MARS

MAR DE TASMANIA



MAR CÈLTICA

El Mar Cèltic ens porta a descobrir... IRLANDA!

Irlanda és coneguda com l'illa esmeralda, gràcies als seus preciosos i verds paisatges. És

un país on plou fins a 225 dies a l'any, per la qual cosa la vegetació es manté exuberant

durant les quatre estacions.

ASSABORINT EL MAR



OCÉNO PACÍFICO

HAWAII
Aquest arxipèlag és un dels racons més paradisíacs del planeta. Està
format per 8 illes principals molt diverses. L'arxipèlag de Hawaii té
res menys que 132 illes. Això sí, 124 estan inhabitades.

ASSABORINT EL MAR



JORNADES



16 d’octubre, DIA MUNDIAL DE 
L’ALIMENTACIÓ. 
Has pensat com es pot integrar la música a la 
celebració del Dia Mundial de l’Alimentació? És 
clar! No hi ha millor manera de fer-ho que UNA 
ORQUESTA A LA CUINA on descobrirem totes 
les possibilitats musicals que amaguen els seus 
estris. Curiós, oi?

20 de novembre, DIA UNIVERSAL DEL NEN.
Celebrarem el dia en què els infants són els 
màxims protagonistes preparant un dinar molt 
especial. Els sorprendrem amb un menjador 
transformat de dalt a baix i decorat per a un 
gran DINAR de GALA. 
Et desvetlla la curiositat?

Una manera de potenciar els sentits és atenuar-
ne un per estimular els altres. 
Proposem una activitat innovadora al menjador: 
gaudir del menú amb una il·luminació tènue 
per viure una experiència única, DINAR AMB 
ELS QUATRE SENTITS.
Tots els sentits desperten la curiositat.

15 de maig, DIA INTERNACIONAL DE LES 
FAMÍLIES.
El celebrem adaptant una de les convocatòries 
més antigues de la humanitat. A les 
OLIMBEEADES SKOOLAREST (un híbrid entre 
les Olimpíades i la manera de treballar de les 
abelles) trobarem que les diferents disciplines i 
les medalles són… molt curioses.

Durant el mes de març se celebra el DIA 
MUNDIAL DE L’AIGUA, l’element que forma el 
70 % del nostre planeta. 
En el HALL ESCAPE SOSTENIBLE hem de fer 
front a 5 reptes que haurem de superar per 
descobrir el curiós missatge que ens envia el 
planeta Terra.

JORNADES BE 
CURIOUS

DESCRIPCIÓ



Has pensat com es pot integrar la 
música a la celebració del Dia Mundial 
de l’Alimentació? Clar que si!!!, Quina 
millor manera que UNA ORQUESTRA 
A LA CUINA per descobrir totes les 
possibilitats musicals que amaguen 
els estris  
CURIÒS, VERITAT?

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN. 
16 D’OCTUBRE

Els nostres equips preparen l’activitat amb molta 
il·lusió



Celebrarem el dia en què els infants 
són els màxims protagonistes 
preparant un dinar molt especial. Els 
sorprendrem amb un menjador 
transformat de dalt a baix i decorat 
per a un gran DINAR de GALA. 
Et desvetlla la curiositat?



Durant el mes de març se celebra el DIA 
MUNDIAL DE L’AIGUA, l’element que 
forma el 70 % del nostre planeta. 

En el HALL ESCAPE SOSTENIBLE hem de 
fer front a 5 reptes que haurem de superar 
per descobrir el curiós missatge que ens 
envia el planeta Terra.



Una manera de potenciar els sentits és 
atenuar-ne un per estimular els altres. 
Proposem una activitat innovadora al 
menjador: gaudir del menú amb una 
il·luminació tènue per viure una 
experiència única, DINAR AMB ELS 
QUATRE SENTITS.
Tots els sentits desperten la curiositat.



15 de maig, DIA INTERNACIONAL DE 
LES FAMÍLIES.
El celebrem adaptant una de les 
convocatòries més antigues de la 
humanitat. A les OLIMBEEADES 
SKOOLAREST (un híbrid entre les 
Olimpíades i la manera de treballar de 
les abelles) trobarem que les diferents 
disciplines i les medalles són… molt 
curioses.



JORNADES



30 de gener, DIA ESCOLAR DE LA NO 
VIOLÈNCIA I LA PAU.
Per celebrar-lo, pintarem uns PARAIGÜES PER 
LA PAU com a símbol d’acceptació, perquè sota 
la seva protecció hi cap tothom, amb 
independència de la seva raça, edat o sexe. El 
paraigües serà l'escut que aturarà la violència i 
protegirà la pau. 

Dia 23 d’abril, PÍCNIC LITERARI.
És un dia per aprofitar l’oportunitat d’aprendre, 
somiar, compartir i perdre’ns en les aventures 
que ens ofereixen ELS LLIBRES, LA CULTURA i 
L’ART. 
Descobrirem una altra manera de gaudir de 
l’hora de menjador com si estiguéssim passant 
el dia fora, en plena natura.

La CASTANYADA és una celebració tradicional de 
la tardor on cantem cançons i mengem 
castanyes i panellets!
¿Vindrá la castanyera? ¿Qué ens portará?

Hi ha una llegenda que explica que l’ARBRE 
DELS DESITJOS representa l’univers. 
Aquest arbre es troba al costat del temple Tin
Hou. Durant l’Any Nou Xinès, molts habitants de 
Hong Kong fan una peregrinació fins a l’arbre 
per dipositar-hi els seus desitjos, que han de 
deixar escrits lligant-los a unes plaques de fusta 
o a petites reproduccions de l'arbre.
Construirem el nostre ARBRE DELS DESITJOS.

La música i el ball són sinònim de celebració, 
festa, diversió i alegria. Amb una temàtica 
sorpresa ens submergirem en la DISCO 
MATINÉE amb un lema molt provocador: 
“Porta la teva millor versió a una festa plena 
de diversió”.

L’any 2022 ha estat anomenat per l’ONU l’Any 
Internacional de la Pesca Sostenible. 
Per això proposem que el tema del carnestoltes 
d’enguany sigui “UN MAR DE POSSIBILITATS”. 
Tradicionalment, el carnestoltes és una festa per 
imaginar, crear, cooperar, compartir i, 
principalment, passar-ho molt bé tots junts.

JORNADES BE FUN



La CASTANYADA és una celebració 
tradicional de la tardor on cantem
cançons i mengem castanyes i panellets!
Vindrá la castanyera? Què ens portará?



Hi ha una llegenda que explica que l’ARBRE 
DELS DESITJOS representa l’univers. 
Aquest arbre es troba al costat del temple Tin
Hou. Durant l’Any Nou Xinès, molts habitants de 
Hong Kong fan una peregrinació fins a l’arbre 
per dipositar-hi els seus desitjos, que han de 
deixar escrits lligant-los a unes plaques de fusta 
o a petites reproduccions de l'arbre.
Construirem el nostre ARBRE DELS DESITJOS.



30 de gener, DIA ESCOLAR DE LA NO 
VIOLÈNCIA I LA PAU.
Per celebrar-lo, pintarem uns PARAIGÜES PER 
LA PAU com a símbol d’acceptació, perquè sota 
la seva protecció hi cap tothom, amb 
independència de la seva raça, edat o sexe. El 
paraigües serà l'escut que aturarà la violència i 
protegirà la pau. 



L’any 2022 ha estat anomenat per l’ONU 
l’Any Internacional de la Pesca Sostenible. 
Per això proposem que el tema del 
carnestoltes d’enguany sigui “UN MAR DE 
POSSIBILITATS”. Tradicionalment, el 
carnestoltes és una festa per imaginar, crear, 
cooperar, compartir i, principalment, passar-
ho molt bé tots junts.



Dia 23 d’abril, PÍCNIC LITERARI.
És un dia per aprofitar l’oportunitat 
d’aprendre, somiar, compartir i 
perdre’ns en les aventures que ens 
ofereixen ELS LLIBRES, LA CULTURA i 
L’ART. 
Descobrirem una altra manera de 
gaudir de l’hora de menjador com si 
estiguéssim passant el dia fora, en plena 
natura.



La música i el ball són sinònim de 
celebració, festa, diversió i alegria. 
Amb una temàtica sorpresa ens 
submergirem en la DISCO MATINÉE 
amb un lema molt provocador: 
“Porta la teva millor versió a una 
festa plena de diversió”.



El dia 20 de maig vam sortir tots a dinar al pati
una hamburguesa complerta amb patates
fregides i gelat de postre.
Vam gaudir molt amb els jocs gegants!!!!

LET’S BDAY

Vam aprofitar per celebrar els 50 
aniversari de l’escola



AVALUACIÓ 
D’OBJECTIUS

Hem assolit els següents objectius:

✓ El funcionament general del Menjador aquest curs ha millorat molt

✓ El clima de treball entre els monitors ha estat molt positiu i això s’ha vist reflectit

en el treball del projecte educatiu

✓ Ha disminuït els conflictes que es produïen sobretot a l’estona de pati ( ha ajudat

molt formar part del programa COM TU! I a les reunions que s’han realitzat amb

l’escola.



PROPOSTES DE 
MILLORA

✓ Aconseguir que tots els cursos s’impliquin en la realització de les activitats

✓ Reduir el malbaratament, encara no tenen prou consciència del que representa 

llençar tant menjar.

✓ Aprenguin la importància de ser més polits a l’hora de dinar i no deixar el terra i la 

taula tant brut desprès de dinar

✓ Que col·laborin una mica més en les tasques diàries del menjador



GRÀCIES


