Projecte menjador
El valor de les coses petites …
“A través del valor que dóna a les petites coses, l’adult contribueix a la formació de la
personalitat de l’infant. Els detalls de la vida quotidiana, aparentment insignificants i
que moltes vegades passen desapercebuts per als adults, en realitat són elements
bàsics de l’educació de l’infant.”
Pepa Òdena

Les rutines quotidianes ocupen una gran part del temps i la vida dels infants a l’escola
bressol. Aquestes activitats de la vida quotidiana representen moments d’aprenentatge de
gran importància, el canvi de bolquer, el dinar, l’hora d’anar a dormir, no poden quedar fora
de les programacions de l’escola dels més petits.
Amb la intenció de millorar i de fer als nens i nenes protagonistes de l’hora de menjar
respectant el seu ritme i el seu temps, el projecte del menjador a l’escola té com a principal
objectiu; un espai per gaudir.
Pretenem que els nostres alumnes esdevinguin autònoms alhora de menjar i que gaudeixin
mentre ho fan.
El paper de les educadores és molt important, acompanyant, ajudant, explicant, fent
participar als infants, aconseguint que siguin capaços de fer-ho sols. Les educadores davant
de les accions dels infants posen les paraules que les defineixen i anticipen les accions i els
esdeveniments que viurem alhora del menjador. Atenent als diferents nens i nenes com a
persones úniques per donar-los seguretat.
Els estris són a mida els infants, segurs, i amb l’ajuda de les educadores els infants
gaudeixen de poder anar fent ells mateixos, quina felicitat tocar, aprendre a utilitzar els
estris, menjar sol o sola.

Objectius amb els infants:
-

Ser protagonistes actius durant tots els canvis proposats.

-

Ser capaç de participar activament del moment del dinar.

-

Ser autònom/a en les accions referents al dinar i gaudir-ne.

-

Percebre el dinar com un moment de relacions amb els infants i educadores que els
acompanyen i fer aquest espai durant aquesta estona, un lloc especial i agradable.

-

Conèixer i utilitzar els estris de cuina: plats, coberts, tovallons de paper ...

-

Aprendre a utilitzar correctament els estris de taula, procurant no tombar els gots i
embrutar-se cada vegada menys.

-

Reconèixer els diferents aliments i identificar quin cobert ens cal per menjar-los.

-

Acceptar una alimentació variada.

-

Ampliar el vocabulari en tot allò que fa referència a l’alimentació.

-

Col·laborar en recollir, reciclar i endreçar el pitet més grans, així com assolir
autonomia en la higiene d’abans i desprès de dinar.

