Consell Esportiu del Bages
c/Muralla de Sant Domènec, 24,bx
08241 – Manresa
NIF: G-08893307

Procés de selecció de monitors pel casal d'estiu BITXAC 2019
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el: 10 de maig de 2019
Les seves funcions seran:
Com a monitor/a, entre d’altres tasques, s’encarregarà de coordinar i dinamitzar un grup d’infants. Serà el/la
responsable de programar i dur a terme les activitats que es realitzaran en el decurs del casal d’estiu així com
de vetllar pel bon funcionament d’aquestes i avaluar-les després.
El monitor realitza una funció educativa de transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a
l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del casal.
Procés de selecció tenint en compte els següents criteris que puguin ser acreditats:



A puntuar sobre 5 punts. Disposar de titulació acadèmica i/o reglada com a:
Llicenciat ciències Activitat física i Esport o Grau en Ciències de l’activitat física i esport
Diplomat en Magisteri o Grau de Magisteri
Director de lleure
Tècnic Grau Superior d’Activitat Físic-Esportives (inscrits al ROPEC)
Tècnic Grau Superior d’Animació sòcio-cultural
Tècnic Grau Mig en Conducció Activitats Físiques en el Medi Natural (inscrits al ROPEC)
Monitor de lleure
Certificació d’inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya
(ROPEC) com a director esportiu.
- Certificació d’inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya
(ROPEC) com a monitor esportiu.
-



3 punts
2,5punts
2 punts
2 punts
2 punts
1 punt
1 punt
1 punt
1 punt

A puntuar sobre 1 punt. Disposar d’alguna formació relacionada amb l’activitat esportiva i/o de lleure
no contemplada en l’apartat anterior.
Fins a 12 hores
0,25 punts
Més de 12 hores
0.50 punts

 A puntuar sobre 5 punts. Tenir experiència o haver participat com a monitor/a, dinamitzador/a etc. en
alguna altra activitat similar o en projectes semblants.
- Per mes a jornada completa (o proporcional segons horari)
- Per dia
- Com a monitor d’un centre d’esplai
- Com a monitor o entrenador d’un club o entitat esportiva



1 punt
0,050 punts
1 punt
1 punt

A puntuar sobre 3 punts. Haver treballat al casal Bitxac en alguna ocasió
(informació que es despendrà de les valoracions obtingudes al treball realitzat)

 A puntuar sobre 3 punts. Tenir disponibilitat real de treball durant el període de funcionament del casal
d’estiu.
-

Tot el casal (sis setmanes: juny, juliol i setembre)
Disponibilitat de 4 a 5 setmanes
Disponibilitat d’1 a 3 setmanes

3 punts
2 punts
1 punt

 A puntuar sobre 1 punt. Estar empadronat a Santpedor (amb una antiguitat mínima d’un any a data
1 de maig de 2018)

 Entrevista personal en cas que l’òrgan de selecció ho consideri oportú
Es podrà realitzar una entrevista personal en la que es valorarà la idoneïtat, el coneixement de les
funcions així com qualsevol altra qüestió derivada del lloc de treball per poder realitzar eventuals
desempats entre aspirants amb la mateixa puntuació.

