
PROJECTE d’AUTONOMIA
al MENJADOR

?



L’ORIGEN
La lliçó de les mongetes

CONSEQÜÈNCIA
Participació + Autonomia = + motivació + interès

Pensem, què ens motiva a la feina?

EL REFORÇ
Guia departament Salut

L’ANTECEDENT
El Projecte “Participa!” del 

temps de lleure



D’ON VENIM?

Pitet tot E. Infantil, ganivet a 1r,

aigua després del primer plat...

Ho hem fet pel bé dels infants? 

QUÈ PRETENEM?
Canvi visió:

L’infant és el protagonista, de subjecte passiu a subjecte actiu.

L’educador/a acompanya, facilita, confia (no dirigeix, assisteix…)

RESULTAT
Autonomia, participació, protagonisme… porten a increment 

motivació, apoderament, creixement.



• Aconseguir que cada infant pugui ser protagonista actiu durant tot l’àpat i per tant ser capaç de participar 
activament del moment del dinar, arribant a servir-se el menjar i participar de la tria de quantitats.

• Que els nens/es puguin percebre el dinar com un moment de relació i convivència amb els companys/es.

• Parar i desparar el material de taula amb ajuda d’altres companys i  de la comissió i fer-ho d’una manera 
responsable i amb respecte. 

• Conèixer i utilitzar correctament els estris de cuina necessaris durant l’àpat: pinces per servir, plats, coberts, 
tovallons de paper, gerres d’aigua, got...

• Reconèixer els diferents aliments i saber perquè utilitzem uns coberts o altres. 

• Aprendre i conèixer què mengem i per què ho mengem i ser responsables davant els aliments (fer èmfasi al 
reconeixement de la temporalitat dels aliments i diferenciar tipus de producte).

• Educar en la coresponsabilitat (en l’auto servei es confiant, però cal retorn. Per exemple, l’infant ha d’acabar-se allò 
que ha decidit servir-se).

• Assolir nocions mínimes en seguretat alimentària.

• Prendre consciència del no malbaratament alimentari.

• Establir mecanismes de participació dels infants referents al seu àpat.

OBJECTIUS



COM HO FAREM?

IMPORTANT

- Implantació progressiva

- Projecte viu, en moviment, com tota acció educativa

- Explicar i fer partícips als infants del procés



PLAT GRUP ORDRE MESURA QUANTITAT

P3-P5 1r-4t 5è-6è

Mínim

Màxim

150

180

2

2,5

Mínim

Màxim

180

210

2,5

3

Mínim

Màxim

210

240

3

3,5

Pes/ volum

Unitat

Espirals 

integrals 

eco a la 

napolitan

a

1er plat Pasta

pes cuit grams

Rasera 80g

Taula de 
racions. 

Infografies
Eina i símbol del 
projecte. Es posen a 
l’abast dels infants. 
Representa compartir 
coneixement 

Material adaptat
CONSELL D’INFANTS

Delegats/des de classe es 
reuneixen amb la coordinació 

de migdia. Espai de 
participació i valoració 

conjunta, per resoldre dubtes, 
recollir propostes i pactar 

noves iniciatives.

EINES



EVOLUCIÓ
Col·laborar en tasques individuals 

(parament i desparament) i col·lectives 
(neteja taula...)

Servir-se:
- Aigua i pa

- Postres
- Guarnicions i amanides

- Segon plat
- Primer plat

Esperit col·lectiu a taula (servei als 
companys/es)



Gràcies per la vostra atenció


