TEMPS DE MIGDIA IES MARIA ESPINALT
QUÈ ÉS I COM FUNCIONA
1.- Definició
El Temps de Migdia de l'Institut Maria Espinalt no és només un espai de menjador sinó també
espai educatiu i saludable. Per això està format per dos moments clarament diferenciats: el
temps de dinar i el temps de lleure.
Fundesplai, entitat sense ànim de lucre que es dedica a la gestió d’activitats educatives i de
lleure, és la responsable de la gestió del Temps de Migdia per encàrrec de l'AFA de l’Institut
Maria Espinalt.
Els àpats es preparen a partir d’un sistema de línia calenta. El projecte pedagògic de Fundesplai
és global i alineat amb els valors vertebradors l'entitat. Aquest projecte està adaptat al Pla
Educatiu de Centre ja que es treballa en estreta col·laboració amb l'Institut i l'AFA, creant vincles
amb la comunitat educativa.
Els infants i joves són el centre de l’acció educativa i partim de la seva participació activa, el joc,
la diversió i el desenvolupament de les competències per a la vida.

2.- Equip responsable del funcionament
L’equip de treball està format pel monitoratge i el personal de cuina.
Tot l’alumnat usuari del Temps de Migdia està sota la responsabilitat de l’equip de monitoratge
de Fundesplai. Per aquest motiu, és obligació de tots usuaris seguir les seves indicacions, així
com relacionar-se des del respecte.

3- Normativa de comportament i convivència del Temps de Migdia
Les famílies i alumnat usuari del Servei de Menjador de l’Institut Maria Espinalt es comprometen
a conèixer i complir la següent normativa de comportament i convivència :
Tot l’alumnat usuari del Temps de Migdia ha de:
1. Romandre a les instal·lacions del centre. No es podran absentar sense l’autorització
prèvia i expressa del pare, mare o tutors legals.
2. Respectar les normes higièniques adequades en relació als protocols COVID que
s’apliquen: mascareta, mans i distància. Per aquest motiu és obligatori rentar-se les
mans amb aigua i sabó abans d’entrar al menjador.

3. Respectar les normes de comportament bàsiques, és a dir:
a. Respectar el lloc que li ha estat assignat (grups bombolla)
b. Seure correctament a taula
c. No aixecar-se de taula sense el permís del monitoratge a càrrec
4. Respectar les normes bàsiques d’educació i convivència, és a dir:
a. Utilitzar un to de veu adequat
b. Mastegar amb la boca tancada
c. Utilitzar bé els coberts
d. Fer un ús adequat del pa i de l’aigua
e. Mantenir l’espai net durant el servei, sense restes de menjar
5. Menjar de tot, encara que sigui en poca quantitat.
6. Participar, quan pertoqui, en parar i desparar taula i netejar l’espai on dinen.
7. Tenir cura de les instal·lacions esportives del pati així com del material del menjador
en general.
No es permet l’ús de telèfons mòbils ni d’altres dispositius durant el Temps de Migdia.
El Temps del Migdia ha ser una estona tranquil·la i ordenada i, per tant, cal que tothom es
comprometi a fer-ho possible.

4.- Infraccions i sancions
L’equip de monitoratge posarà especial atenció en la prevenció de les actuacions disciplinàries,
els comportaments insolidaris, agressius o antisocials, així com en les actituds de falta de
respecte cap al monitors o cap als propis companys.
Les faltes reiterades de comportament i el no compliment de les normes de convivència seran
sancionades i degudament comunicades a les famílies.
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