
 Imalleure 
 

  

QUE FEM QUAN A UN INFANT LI COSTA MENJAR? 

Entenem que l’espai del migdia de l’escola ha de ser un espai educatiu 

i de lleure. Aprofitem aquest espai alliberador i de diversió per treballar 

una educació de tipus integral, basada en el nostre projecte educatiu i 

en el PFAM del centre. Aquest projecte anual està a les vostres mans, 

però si algú el vol consultar es troba al despatx del menjador. Aquest 

projecte s’elabora anualment tenint en compte la valoració del curs 

anterior, les aportacions de l’AFA Ocells, de l’equip de mestres i de les 

famílies. 

A la pàgina 14 del nostre projecte educatiu per aquest curs es troben 
els objectius educatius a l’àmbit del menjador i entre ells el següent: 

 Menjar tot tipus d’aliments i conèixer la importància d’una dieta 

equilibrada. 

Per treballar-ho tenim unes determinades actuacions o unes altres, 

sempre tenint en compte tots els factors possibles com són; l’edat dels 

infants, el seu esforç, les seves potencialitats i/o limitacions, la seva 

autoestima, el tipus d’aliment... 

Aquestes actuacions sempre estan recollides a les programacions del 

diferents cursos i quan ens trobem amb algun cas que així ho requereix 

es porta el cas a les reunions pedagògiques de l’equip educatiu per 

analitzar i decidir l’estratègia educativa a utilitzar. 

Motivem als infants per tal que tastin tots els aliments, encara que no 
els hi agradin. Aquesta motivació varia, pot anar des de un personatge 

màgic que ens anima a menjar a una agenda diària per tal que les 

famílies coneguin l’evolució dels infants, a un pacte puntual. En cap cas 

s’obliga als infants a menjar, i quan detectem algun problema en 

concret parlem amb la família per consensuar una actuació conjunta. 

L’equip educatiu del menjador no fa menjar als infants que han vomitat 

un aliment, però si que treballem amb unes normes conjuntes per els 

casi 350 nens i nenes que fan servir diàriament el menjador de l’escola. 

Entenem que si no tenim constància d’una intolerància o un altre 

problema amb el menjar les nostres actuacions han d’anar dirigides a 

complir aquest objectiu 


