
 

OFERTA DE TREBALL: Coordinació Colònies Jordi Turull 
  
Requisits: 

 Títol de Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil 
 Llicenciat o Graduat  
 Experiència (voluntària o remunerada) en entitats de lleure  
 Es valorarà l’experiència a Colònies Jordi Turull com a monitor/a 
 Disponibilitat completa per tot el mes de juliol 
 Domini d’eines ofimàtiques i xarxes socials 
 Carnet B de conduir 

  
Perfil (competències professionals): 

 Lideratge i desenvolupament de persones 
 Capacitat de resoldre conflictes 
 Creació i desenvolupament de relacions interpersonals 
 Autonomia, capacitat de planificació i organització 
 Adaptabilitat i flexibilitat 
 Actitud positiva i de col·laboració 

  
Descripció: 
Lleure Jordi Turull és una entitat de l’Escola Pia de Catalunya que, des del 1964 ens dediquem a 
l’educació dels infants i joves a través del lleure. L’entitat inclou l’Escola Adhara, les Colònies Jordi 
Turull i les cases de Pineta i Claverol. Lleure Jordi Turull busca una persona que s’encarregui de 
coordinar les colònies d’estiu. Entre 10 i 12 tandes per a infants i joves de 5 a 17 anys, portades per 
monitors/es voluntaris/es. D’ara fins meitat d’octubre s’encarregarà de fer el traspàs amb l’actual 
persona de coordinació.  
 
Funcions: 

 Coordinació i formació de l’equip de monitors voluntaris 
 Seguiment de la preparació de les tandes d’estiu 
 Dinamització de les trobades quinzenals amb l’equip de govern/consell pedagògic de 

Colònies 
 Responsable de les inscripcions de les famílies a les colònies d’estiu 
 Responsable del contacte amb les famílies 
 Coordinació de la logística de les tandes d’estiu 
 Supervisió pedagògica de les tandes d’estiu 
 Responsable de la comunicació i promoció externa i interna de les colònies d’estiu 
 Col·laboració en projectes de l’Escola Adhara 
 Responsable de la base de dades dels monitors i formadors 

  
Altres: 
Personal a coordinar: 100 monitors/es voluntaris/es 
Horari: 25 hores setmanals 
Incorporació: immediata 
 
 
Si hi estàs interessat/da t'agrairem que introdueixis el CV a la pàgina web de l'Escola Pia de 
Catalunya a l'apartat Vols treballar amb nosaltres?. Allà trobaràs, dins el bloc “Escoles”, l’oferta de 
treball a l’apartat “Àmbit” i has d’indicar l’entitat “Lleure Jordi Turull” a la lista d’escoles.  
Per qualsevol altre dubte, pots contactar amb colonies.jturull@escolapia.cat 
 

https://www.escolapia.cat/treballa-amb-nosaltres/
mailto:colonies.jturull@escolapia.cat

