Monogràfic d’especialització
Monitores i monitors de menjador i transport
escolar al Baix Penedès
www.peretarres.org/lleure
1. Descripció
Aquesta formació pretén donar als alumnes unes nocions bàsiques del que és un menjador escolar i del servei de
transport escolar. Quines són les seves funcions dins de l’educació i quins són els recursos més utilitzats en aquest
àmbit.

2. A qui s’adreça?
La formació està destinada a persones que no han fet el curs de monitor/a de lleure, però amb experiència i que
vulguin millorar la seva feina i tasca educativa diària com a monitors/es de menjadors escolars i de transport escolar.
Així mateix persones sense cap experiència, que vulguin incorporar-se al nou camp laboral especialitzat en el lleure
educatiu escolar.

3. Titulació que s’obté
Certificat acreditatiu de la Fundació Pere Tarrés

4. Objectius
La formació principalment pretén:
MENJADOR ESCOLAR:
 Fer conscients de la intervenció educativa dels monitors/es en els menjadors escolars
 Donar eines i recursos per fer del menjador escolar un espai educatiu de lleure
TRANPORT ESCOLAR:
 Contribuir de manera decisiva en l’augment de la seguretat viària
 Disminuir els comportaments de risc
 Afavorir l’aplicació de mesures preventives
 Conscienciar i sensibilitzar del possible riscos relacionats amb la mobilitat

Monogràfic bàsic de monitor/a de menjador escolar

5. Procés acadèmic
Requisits:

Formació orientada a majors de 18 anys

Durada:

40 hores: 30 hores de menjador + 10 hores de transport escolar

Metodologia:

Metodologia dinàmica i pràctica, combinada amb contingut de caràcter teòric i
treball amb casos pràctics.

Continguts:

MENJADOR ESCOLAR:
1. Aspectes psicopedagògics
2. Psicologia del desenvolupament
3. Educació per a la salut
4. Prevenció i primers auxilis
5. Animació amb cançons
6. Plàstica com a mitjà educatiu i recurs pràctic
7. Recursos per a les estones de pati
TRANPORT ESCOLAR:
1. Conèixer la normativa actual
2. Pautes de prevenció
3. Actuació: quins procediments hem de seguir, PAS (prevenir,
avisar, socórrer)
4. Què hem de tenir en compte

Avaluació:

100% de l’assistència

6. Documentació a complimentar per matricular-se
 Full de matrícula: omplert amb les dades sol·licitades i signat.
 Comprovant d’ingrés bancari
 Lliurar Una fotocòpia del DNI

7. Cost de la formació
Menors de 30 anys del Baix Penedès: 100€
Resta d’alumnat: 130€

8. Dates i horaris
Juny 2015
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De 9 a 14h i de 15.30 a 20.30h
De 9 a 14h

9. Observacions
El curs es realitzarà a la: Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys (c. Germanor, s/n)
Es recomana que cada alumne porti llibreta i bolígraf pel seguiment de les sessions.
La llengua vehicular del curs serà el català.
En el cas que no s’arribi a les places mínimes, el curs s’anul·larà.
Organitza:

Col·labora:

Ajuntament de
Sant Jaume dels Domenys

Imparteix:

En conveni amb:

