PROCÉS DE CONTRACTACIÓ DEL PERSONAL DEL CASAL D’ESTIU 2020

CASAL D’ESTIU UNITS x EDUCAR A TORELLÓ
Cada any la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Torelló organitza el casal d’estiu
que té com a missió treballar el desenvolupament integral dels infants i adolescents durant el període de
l’estiu.
El casal d’estiu Units x Educar s’organitza a partir del 29 de juny ﬁns el 10 de setembre 2020.
Segons el nou marc normatiu en l’organització de casal d’estiu de la Direcció General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, cada grup de convivència ha de disposar d’1 monitor/a. El nombre de monitors
i monitores anirà en funció del nombre de participants inscrits.
El casal s'organitzarà en 10 espais: esportius, educatius i creatius dins el municipi.
El casal d’estiu està obert a infants de P3 ﬁns a 4t ESO.
SELECCIÓ DE MONITORS I MONITORES
La selecció de les persones que puguin exercir la funció de monitor/a del casal d’estiu s’efectuarà entre
les candidates que reuneixin els següents requisits i manifestin la seva disposició a desenvolupar aquesta
funció dins els terminis que s’estableixin.
- Tenir 18 anys en el moment de la contractació.
- Disposar del certiﬁcat de delictes de naturalesa sexual.
Les persones que reuneixin aquests requisits es seleccionaran atenent als següents criteris a tenir en
compte:
-

Tenir el títol de monitor/a de lleure o d’activitats esportives, experiència en casals
d’estiu i/o participació en entitats educatives del lleure i esportives del territori
Currículum: es valorarà la formació complementària relacionada amb la salut
emocional, artística, l’esportiva, educativa...
Carta de motivació: expliqueu per què us presenteu a aquest lloc de treball, què us fa
diferents dels altres, què podeu aportar i quines aﬁcions teniu que es poden posar en
joc per desenvolupar aquesta feina.

Oferta de places:
- Nombre places: en funció de les inscripcions. Els salaris seran segons Conveni del lleure.
- Jornada: de 9h a 13h. Ampliable al servei acollida.

Procés de presentació:
- Del dia 28 de maig al dia 10 de juny presentació de sol·licituds. La documentació s’envia per correu
electrònic a la bústia ocupacio@ajtorello.cat, o bé de forma presencial a l’ediﬁci de La Cooperativa c. Enric
Prat de la Riba, 17, 1r pis, de Torelló demanant pel Servei Local d’Ocupació amb cita prèvia trucant al
telèfon 93 850 53 13, de les 9 a les 14 h.
- No s’acceptarà cap candidatura fora de les dates proposades.

Procés de selecció:
D’entre les persones candidates que reuneixin els requisits mínims, es farà una valoració dels criteris a
tenir en compte de forma objectiva.
La proposta de selecció es comunicarà a tothom. A les persones afectades, se’ls comunicarà via correu
electrònic i se’ls informarà de la proposta de feina, i en cas d’acceptar-la, se’ls demanarà les dades
necessàries per poder fer la contractació.

