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A Serunion, l'alimentació i l'educació van de bracet. El nostre compromís ferm amb l'educació fa que la nostra tasca vagi més 
enllà d'oferir el millor servei de restauració i també ens impliquem en la formació dels escolars. 

Acollim persones que han cursat la part teòrica del curs de monitor de lleure i els hi oferim la oportunitat de veure la realitat dels 
menjadors escolars. 

Nosaltres diferenciem entre dos espais dins de l’horari de migdia: el de dinar i el de lleure, a continuació alguns dels trets més 
destacats d’aquests dos ambients: 

Menjador: 

• Ensenyament, suport i educació en l’alimentació dels infants i joves 

• Fomentar l’autonomia perquè els nens i nenes puguin valorar els beneficis d’un estil de vida saludable. 

• Promoure la participació i implicació dels alumnes en jocs d’equip i en el seu grup d’amics 

Lleure: 

• Estar al costat dels alumnes, acompanyant-los en el seu itinerari escolar cap al creixement personal i maduresa. 

• Fomentar la unió, la comprensió i la comunicació de tot el grup. N’ha de regular el seu bon funcionament i saber resoldre els 
possibles conflictes que hi pugui haver. 

• L’educador ha de vetllar pel seu procés d’aprenentatge i aconseguir que se senti a gust en un entorn diferent al que tenen en les 
seves rutines diàries. 

• El tutor ha de ser autodidacta, ja que haurà de desenvolupar les activitats que es realitzaran, facilitar l’aprenentatge de tots els 
alumnes i aconseguir un bon ritme de treball entre tots els alumnes. 

 

Comptem amb un gran equip de professionals i acompanyem els/les alumnes de pràctiques durant aquests procés d’aprenentatge, 
volen aconseguir així una bona formació cobrint la part pràctica per una vida laboral de qualitat,.  

 
 
 

 

NOM DEL CENTRE: SERUNION  

OFERTA DE PRÀCTIQUES:  
(menjador, casal, acollides, 
extraescolars, etc...) 

Menjador i casal d’estiu  

NOM DEL RESPONSABLE DE 
PRÀCTIQUES 

Laia Pujals Pulido  

CORREU ELECTRÒNIC laia.pujals@serunion.elior.com 

OBSERVACIONS: 
 

681306045  

http://www.escolademonitors.com/
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