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• Aconseguir que cada infant pugui ser protagonista actiu durant tot l’àpat i per tant ser capaç de participar 
activament del moment del dinar.

• 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).

• Assolir nocions mínimes en seguretat alimentària.

• Prendre consciència del no malbaratament alimentari.

• Utilitzar el vocabulari adient segons les accions desenvolupades.

OBJECTIUS



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

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

Resultats

Autonomia, participació, protagonisme… porten a increment motivació, 
apoderament, creixement.



Temporització: 1r trimestre
• Els infants seuen a taula.

• El primer plat està parat amb els coberts que necessiten juntament amb els gots, les gerres de ½ litre, les paneres amb 
les pinces corresponents i els tovallons.

• Les monitores acompanyen o ajuden a l’infant a servir-se l’aigua.

• Acabat el primer plat, l’infant el deixa a la zona de brut (a la taula).

• A taula estan apilats els plats del segon. Allà l’infant recull el plat que necessita pel servir-se el segon.

• A la taula les monitores posen el bol i l’estri necessari per a que la mainada es serveixi el segon plat. Cada infant es posa
en el plat la quantitat que vol menjar amb la condició que el que es posin se l’ha d’acabar. La quantitat de la repetició no 
pot ser igual que l’anterior.

• Les monitores acompanyen i ajuden al nen/a

• Les amanides estaran en bols transparents separades per aliments amb els estris corresponent (pinça, cullereta…) .

• Un cop acabat i servit el segon plat, la monitora col·loca el bol de la fruita amb la pinça corresponent i l’infant es serveix. 

• Acabat l’àpat recullen els estris, plat, tovalló i got i el col·loquen a la zona de brut. I pengen el pitet al seu lloc.

TEMPORITZACIÓ



Temporització: 2n i 3r trimestre

• Els infants seuen a taula.

• Cada setmana hi han diferents encarregats de taula.

2 nens/es col·loquen coberts, tovallons i plats. Seuen.

2 nens/es diferents col·loquen les gerres, els gots i les paneres. Seuen.

Aquest material està preparat a una taula auxiliar juntament amb els plats del segon.

• Les monitores posen els bols del primer plat i els serveixen als infants, preguntant la gana que tenen i la
quantitat que volen.

• Acabat el primer plat el funcionament del segon i de les postres és igual que durant el primer trimestre.

Tot el que queda a la taula, bols, estris comuns ho recullen els infants. Així com la neteja de la taula. El pitet ha
donat pas al tovalló.

Tot el material ha d’estar anomenat pel seu nom original.


