
 
Procés participatiu de l’espai de migdia dels menjadors escolars 

 

 

Fitxa per a la investigació periodística 
 

 

 

➔ Aportem el següent format de fitxa amb preguntes plantejades per a cada eix temàtic del procés.  

➔ És editable perquè pugueu seleccionar les preguntes que us sembli més interessant explorar a la sessió i adaptar les 

preguntes al vostre grup.  

➔ Tots aquests continguts no es poden treballar en una única sessió participativa, escolliu els temes més interessants per 

a la realitat de la vostra escola i construïu la vostra pròpia fitxa per a la sessió autogestionada (poden ser d’un o de varis 

eixos del procés)  

➔ Pots demanar un suport tècnic al correu participaescoles@raonspubliques.org 
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Procés participatiu de l’espai de migdia dels menjadors escolars 

 

 

Eix 1. L’espai de migdia en el projecte educatiu de centre 

Entrevista d’investigació (diagnosi) 

Preguntes Periodista  Respostes Entrevistada 

Explica què fas durant el temps de migdia a 
l’escola. 

 

Quines coses aprens en aquest espai de 
migdia? 

 

Com és l’ambient i la relació amb els companys 
durant aquest temps? I amb monitors i 
monitores? 

 

Penseu conjuntament propostes de millora (idees i sol.lucions) 

Quines activitats podríem fer durant aquest 
temps que estem a l’escola a migdia? 

 

Quines coses ens agradaria aprendre durant 
l’espai de migdia? 

 

Com creus que es podria millorar les relacions 
entre tots i la convivència perquè tothom se senti 
bé? 
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Eix 2. L’alimentació a l’espai de migdia 

Entrevista d’investigació (diagnosi) 

Preguntes Periodista  Respostes Entrevistada 

Què t’agrada de quedar-te a dinar a l’escola?  

Què no t’agrada de quedar-te a dinar a l’escola?  

Creus que menges aliments què són bons per a 
la salut al menjador? Posa algun exemple. 

 

Quines coses creus que aprenem al menjador 
que ens poden ajudar en la nostra vida? 

 

Quines coses que fas a casa a l’hora de menjar 
t’agradaria fer en el menjador de l’escola? 

 

Penseu conjuntament propostes de millora (idees i sol.lucions) 

Penseu activitats que podem fer al menjador 
perquè aprenem a menjar de manera saludable 

 

Doneu Idees per poder aprendre al menjador 
sobre: 

- els productes ecològics i de proximitat 
- escombraries i reciclatge 

 

Com podem participar els infants per millorar el 
menjador? 
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Eix 3. Sobre la qualitat del servei de l’espai de migdia 

Entrevista d’investigació (diagnosi) 

Preguntes Periodista  Respostes Entrevistada 

Què t’agrada més de la feina que fan els teus 
monitors i monitores?  

 

Quines activitats organitzen els monitors i 
monitores durant l’espai de migdia abans i 
després de dinar? 

 

Teniu temps lliure dins aquest horari? Què fas 
en aquest temps? 

 

Defineix com és la sala del menjador en tres 
paraules 

 

Defineix com és el pati de l’escola en tres 
paraules. 

 

Penseu conjuntament propostes de millora (idees i sol.lucions) 

Féu un llistat d’activitats que t’agradaria fer 
durant el temps de migdia a l’escola  

 

Féu un dibuix de com t’agradaria que fos la sala 
del menjador i explica amb paraules el més 
important del teu dibuix 

 

Féu un dibuix de com t’agradaria que fos la sala 
del menjador i explica amb paraules el més 
important del teu dibuix 

 
 
 

 


