BUSQUEM EQUIP DE MONITORATGE PEL PROGRAMA MENJA LLIBRES 2.0
El proper curs escolar 2021-2022 durem a terme el programa Menja Llibres 2.0, un
servei socioeducatiu dirigit a l’alumnat de 2n i 3r de primària de la ciutat de Barcelona.
El projecte es focalitza en el foment de les competències lingüístiques (comprensió oral
i escrita, expressió oral i foment de la lectura) mitjançant metodologies dinàmiques i
vivencials que permetin als infants experiències d’aprenentatge positives, de gaudi i
motivadores, tant amb el seu propi procés d’aprenentatge com amb l’entorn educatiu
que conforma la comunitat en la que es desenvolupa. Nosaltres dinamitzarem aquest
projecte a 15 escoles de Barcelona del Raval, Poble Sec, Carmel, Trinitat Vella i el Besòs
i el Maresme.

Tasques principals
- Recollir infants a l’acabar l’horari lectiu
- Repartir el berenar
- Preparar i executar les activitats
- Fer el seguiment evolutiu del infants
- Coordinar-se amb les tutories
- Participar de les reunions de seguiment i de treball de l’equip pedagògic

Requisits
- Títol de Monitor/a de lleure educatiu i experiència com a mínim d’1 any (en els últims
3) en dinamització infantil i lleure educatiu amb perspectiva intercultural i perspectiva
de gènere.
- Acreditar coneixement i ús del català i el castellà Nivell C.
- Capacitat de treball en equip.

Es valorarà
- Titulat o estudiant de magisteri / pedagogia / educació social
- Experiència en mediació i promoció de la lectura amb infants, experiència en teatre,
docència, monitoratge.
- Disponibilitat de quatre tardes a la setmana.

Condicions
- Disponibilitat de tardes de 16 a 18:30h.
- 4 hores / setmana per grup: 2:30h atenció directa alumnat + 1:30h preparació i
seguiment.
- Sou de 165 € mensuals per grup, retribució 17% superior respecte el conveni de
lleure en la categoria de monitoratge
- Contractació de setembre’21 a juny’22

Procés de selecció i incorporació
- Enviar CV a persones@meseducacio.coop posant com a assumpte del missatge
“Monitoratge menja llibres 2.0”
- Omplir formulari: https://tuit.cat/u038p
- Entrevistes 27 i 28 de juliol
- Incorporació 6 de setembre de 2021

