
 

 

L’experiència:   Raimón Casellas 
   Alumne de la Casa d’Oficis la Mainada, especialitat  

   Auxiliar d’educació especial, auxiliar de llar d’infants i  

   dinamitzador/ d’activitats de lleure infantil i juvenil i  

   monitor/a de menjador. 

 

 

 Quin nivell d’estudis tens? 

Tinc 18 anys, i actualment estic estudiant un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’informàtica  i l’any 

passat vaig acabar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes microinfomàtics i xarxes i en vaig 

iniciar un altre CFGM de Mecanització.   

 

 Com vas arribar al programa Casa d’Oficis La Mainada? 

Al desembre em van trucar de la Fassina per proposar-me de participar al programa Casa d’Oficis 

La Mainada i, seguint la recomanació de la meva mare, que fa uns anys va participar en un 

programa similar i en va quedar molt satisfeta, em vaig apuntar.  

Fins ara només he tingut una experiència laboral fent de comercial per a una ONG però en 

aquests moments, participar a la Casa d’Oficis m’està permetent aprendre una professió i 

desenvolupar diverses habilitats. 

 

 Quines han estat les tasques realitzades en el programa? 

En aquest programa aprenem treballant, és a dir, al inici vam fer unes sessions de coneixements 

teòrics però ràpidament ens vam incorporar a les escoles i llars d’infants a treballar i, ens anem 

formant mitjançant el desenvolupament i la realització de tasques del dia a dia al lloc de treball. 

Ara, la formació que fem a l’aula, es basa molt en el que treballem a l’escola. Aquest primer 

semestre de programa hem estat cursant el Certificat de Professionalitat de Dinamització 

d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil que m’aportarà l’obtenció d’un carnet 

professional amb el que podré treballar en l’àmbit del lleure infantil i juvenil.  

 

 Quin és el teu lloc de treball i quines tasques desenvolupes? 

Faig de vetllador d’aula a l’Escola Mas i Perera. Estic a les classes de Cicle Infantil i Cicle Inicial 

fent suport. Tots els dies de les 9 fins les 12:30h estic a les aules de P3, P4,P5 i 4t de primària, on 

faig de suport a les mestres i, dinamitzo l’hora del pati de Cicle Inicial, preparant diferents 

activitats; la major part del temps estic amb nens i nenes que tenen necessitats educatives 

especials. A principis de maig, també vaig començar a realitzar tasques de monitor de menjador, 

els dimecres i els divendres, a partir de les 12:30h, quan acaben les classes del matí, fins les 

15:00h. 

 

 Com és la teva relació amb els professionals de l’escola? 

Des que vaig començar, tant la directora com totes les mestres em resolien qualsevol dubte i els 

infants de seguida es van acostumar que hi hagués algú nou a la classe; tant ells com la 

professora han sigut molt amables amb mi. 

 

 

 



 

 

 Has notat canvis des que vas començar fins ara?  

Si, la diferència més gran seria que ara ja em conec el nom de quasi tots els alumnes, com és 

cada un, les relacions que tenen tant entre ells com amb les professores i, com reaccionar a 

situacions que abans no sabia què fer. 

 

 Quines habilitats són necessàries per treballar amb infants? 

El més important o el que he notat jo, és la paciència, en tots els aspectes, ja que cada nen va al 

seu ritme, es comporta i reacciona diferent. També crec que cal capacitat per adaptar-te a totes 

les situacions, ja que cap dia és igual que l’altre i cada nen és un món diferent. 

 

 Com valores aquesta experiència? La recomanaries a altres joves?  

La veritat és que tot el estic aprenent i les sensacions que estic tenint són molt bones i, m’han 

permès veure el món de l’educació des d’un punt de vista diferent i la recomanaria sincerament 

a qualsevol jove.  

 

 Quines perspectives tens quan acabi la Casa d’Oficis? 

Acabaré el CFGM de mecanització i tinc la intenció de seguir estudiant fent el CFGS, per altra 

bada m’agradaria formar-me més en el tema de monitor de lleure ja que ha sigut la part que 

més m’ha cridat l’atenció i als estius trobar alguna feina com a monitor. 

 

 

 


