
 
 

Aprèn i Treballa. Acció formativa: Monitors/es de menjador escolar 

Dades generals: 

Fundació Marianao 

Baix Llobregat 

Raquel Lozano Gavilán 

raquellozano@marianao.net 

 

Dades de l’experiència: 

"En el marc del projecte Aprèn i Treballa -explicat en aquest mateix banc d'experiències- volem 

destacar en aquest cas l'acció formativa de monitoratge de menjador que han dut a terme 

joves de la Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat en el CEIP Benviure de la mateixa 

població. La primera de les accions formatives que s'ha realitzat a la Fundació Marianao ha 

estat la formació de monitors/es de menjador escolar." 

L'acció va començar a finals de febrer i va finalitzar a mitjan abril. Hi van participar un total de 

deu joves. L'acció es va dividir en dues fases: una primera d'aprenentatge i una segona part de 

servei a la comunitat. Aquest servei a la comunitat es va desenvolupar al CEIP Benviure de Sant 

Boi de Llobregat. 

En la fase d'aprenentatge, els participants van rebre formació teoricopràctica com a 

monitors/es de menjador. Aquesta va estar subdividida alhora en dos mòduls. Un primer 

dedicat a aspectes tècnics, com el funcionament del menjador, funcions del monitor, 

coneixements dels infants per edats, etc. I un segon mòdul, dedicat a treballar aspectes 

d'orientació laboral, manipulació d'aliments i, de forma transversal, es va treballar el 

desenvolupament d'habilitats comunicatives i socials dels joves. 

Durant aquestes setmanes d'aprenentatge ens vam plantejar els següents objectius: 

- Conèixer el funcionament del menjador i les funcions del monitor. 

- Conèixer el mercat laboral. 



 
 

- Adquirir habilitats comunicatives i socials. 

- Adquirir coneixements de manipulació d'aliments. 

Posteriorment, els joves van participar en la fase de servei a la comunitat. Durant aquest 

període van posar a la pràctica els coneixements adquirits anteriorment. Aquesta acció es va 

desenvolupar al menjador escolar i al pati d'un centre educatiu de Sant Boi de Llobregat. Les 

funcions dels joves van consistir a fer intervenció dins del menjador amb els infants i 

intervenció a l'hora de l'esbarjo i el pati, preparant i realitzant activitats de lleure, amb la 

supervisió, tutorització i acompanyament de l'educadora del projecte i el mentor del centre 

educatiu. 

Gràcies a aquesta experiència pràctica a l'escola, els infants del centre educatiu han pogut 

participar en accions de lleure en el seu temps d'esbarjo, desenvolupant activitats esportives, 

manuals, de concentració... amb l'objectiu d'utilitzar una metodologia d'educar totalment 

lúdica. 

Durant aquestes setmanes de servei els objectius a assolir van ser: 

- Intervenir directament al menjador escolar. 

- Integrar els participants en un espai laboral. 

- Adquirir valors com autonomia, socialització... 

L'experiència ha estat molt satisfactòria per als joves, per als professionals del projecte Aprèn i 

Treballa i per al CEIP Benviure de Sant Boi de Llobregat, i ha esdevingut una pràctica intensiva i 

vivencial, que ha incidit en la responsabilitat individual, els valors socials i laborals, l'autonomia 

i la socialització dels joves. 

Aquesta acció, doncs, va generar en els joves el desig de treballar i de formar-se implicant-se 

en el seu procés de projecte de vida i inserció social. A més, va oferir oportunitats enriquidores 

tot afavorint els processos d'inserció sociolaboral i formatius. 

Redacció: Raquel Lozano Gavilán 

Aprenentatges que s'han donat:  

- Aspectes tècnics, com el funcionament del menjador, funcions del monitor, 

coneixements dels infants per edats, etc.  

- Aspectes d'orientació laboral, manipulació d'aliments i, de forma transversal, es va 

treballar el desenvolupament d'habilitats comunicatives i socials dels joves. 

Descripció del servei: 

Fer de monitors de menjador escolar. 



 
 

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones 

Nivells educatius: Formació ocupacional 

Edats dels participants: 16-18 anys 

Data d'inici del projecte: 27 de febrer de 2006 

Data de finalització del projecte: 7 d'abril de 2006 

Entitats que participen a l'experiència: Fundació Marianao i CEIP Benviure 

[Veure el projecte Aprèn i treballa] 

Dades de contacte: 

Adreça: Girona, 30 

Població: Sant Boi de Llobregat 

Comarca: Baix Llobregat 

Telèfon: 93 630 30 62 

Correu electrònic: fundaciomarianao@marianao.net 

Web: http://www.marianao.net 

 


