AJUNTAMENT
DE MONCADA

SI VOLS PARTICIPAR EN LA SELECCIÓ DE MONITORS/ES PER A L’ESCOLA
D’HIVERN 2017
Presenta la teua sol·licitud del 13 al 20 de novembre en l’Oficina d’atenció al ciutadà
de l’Ajuntament de Moncada. De DILLUNS a DIVENDRES de 9 a 14 i DILLUNS i
DIJOUS de 17 a 19 h.
1.- LLOCS DE TREBALL
El número de persones a seleccionar vindrà determinat pel número de participants,
i la distribució en grups. sempre respectant el mínim/màxim de 10/15 participants per grup i
per monitor/a segons edat cronològica (10/12 participants de 3 a 5 anys/grup i monitor/a;
12/15 participants de 6 a 11 anys/grup i monitor/a).
El personal pot ocupar els següents llocs de treball i funcions:

Coordinador/a infantil i/o primària
⇒ condicionar instal·lacions
⇒ coordinar el programa d’activitats
⇒ reunió amb mares/pares/tutors/es + atenció directa
⇒ responsable del material
⇒ total hores: determinades per l’empresa adjudicatària

Monitors/es de grup: infantil o primària
⇒ desenrotllament del programa
⇒ responsable de grup de menors
⇒ total hores/dia: suficients per atendre les necessitats del programa

Monitors/es de grup + matinera
⇒ desenrotllament del programa
⇒ responsable de grup propi + grup en el desdejuni
⇒ total hores/dia: suficients per atendre les necessitats del programa

Monitor/a d’integració/ suport
⇒ integració de menors en el grup o suport al/la monitor/a de grup
⇒ cobrir l’horari de la persona que te assignada
⇒ total hores/dia: les necessàries per a atendre la persona a càrrec
En funció de les places definitivament ocupades se contractarà el personal
necessari per a cobrir les necessitats i els serveis que se oferten, respectant la ratio:
participants/monitor/a, especificada en este mateix apartat.
2.- REQUISITS PER A PODER PRESENTAR-SE
Seran requisits mínims, obligatoris per a poder presentar-se:
a)
Tindre de 18 a 40 anys
b)
Tindre graduat en ESO
c)
Presentar certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
Seran requisits complementaris, dels quals es deurà complir com a mínim un:
a)
Títol de director/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil/
Animador/a juvenil
b)
Títol de monitor/a d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil/
Monitor/a de temps lliure infantil i juvenil
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c)

Títol de tècnic/a superior en animació soci cultural i/o educació infantil, i/o
integració social
d)
Tècnic/a en educació infantil
e)
Tècnic/a superior en animació d’activitats físiques i esportives
f)
Diplomat/da/ Grau en magisteri (en qualsevol de les especialitats)
g)
Grau/ Llicenciat/da en ciències de l’activitat física i de l’ esport
h)
Grau en educació social
i)
Grau/ Llicenciat/da en pedagogia
Preferència per a les persones empadronades en Moncada, almenys des de els
tres mesos immediatament anteriors a la convocatòria. Se comprovarà d’ofici en el padró
municipal.
Les persones aspirants deuran complir les condicions en la data de finalització del
termini de presentació d’instàncies.
3.- DOCUMENTACIO A PRESENTAR
a)
b)
c)

Fotocòpia del DNI
CURRICULUM VITAE
FOTOCOPIA DEL DARDE

4.- QUE SE VALORA
a)
FORMACIÓ. Per aquelles persones que sol·liciten treballar amb grups d’educació
infantil i/o menors amb necessitats educatives especials, se valorarà especialment la
formació relacionada amb el lloc de treball.

Animació Juvenil (Màxim 1,50 punts) Sols se puntua el nivell mes alt

Titulacions Relacionades (Màxim 4 punts) Sols se puntua una, la de
puntuació superior

Monogràfics Formació Permanent relacionats amb l’animació en el
temps lliure (Màxim 4 punts)

Valencià (Màxim 1 punt) Sols se puntua el nivell mes alt

Anglès (Màxim 0,75 punts) Sols se puntua el nivell mes alt
b)
DEMANDANTS DE TREBALL inscrits al SERVEF (Màxim 1 punt)
5.- DURACIO DEL CONTRACTE
Data: 26, 27, 28, 29 de diciembre 2017 y 2, 3, 4, 5 enero 2018 Moncada
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