OFERTA DE FEINA
L’Escola Adhara de Lleure Jordi Turull, entitat vinculada a l’Escola Pia de Catalunya, ens
dediquem a la formació i a l’educació d’infants i joves des del lleure o a través de la seva
metodologia.
Durant el curs escolar portem a terme diferents projectes educatius per a les escoles.
Actualment busquem algú per coordinar les colònies escolars que fem a la Casa de Pineta
(abril-juny) i les formacions de delegats/des de classe i dinàmiques (octubre-desembre).

COORDINACIÓ D’ESTADES ESCOLARS I FORMACIÓ
FUNCIONS:
Com a coordinador/a de les Estades escolars:
 Lideratge pedagògic i innovador en la preparació de les estades escolars
 Creació i preparació dels materials necessaris
 Gestió i coordinació dels equips de monitors/es
 Coordinació amb l’equip d’Adhara i de Reserves
 Coordinació amb l’administració de la Casa de Pineta
 Coordinació amb el professorat de les escoles
 Gestió dels aspectes logístics
 Elaboració d’una memòria final
 Gestió de l’estoc i sala de material a la Casa de Pineta
Com a formador/a:
 Conèixer les Unitats didàctiques i els Llibres de continguts de les formacions
 Preparació del material necessari
 Realització de les formacions
 Dinamització dels grups d’alumnes
 Coordinació amb les escoles on es realitzen els cursos
 Coordinació amb la persona referent d’Adhara
REQUISITS:
 Tenir el Carnet de Director/a de lleure infantil i juvenil
 Experiència en el lleure educatiu
 Experiència en la coordinació d’equips
 Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals
 Tenir experiència de voluntariat i/o associacionisme

ES VALORARÀ:
 Experiència en el lleure des del voluntariat (esplais o agrupaments)
 Experiència en lideratge de grups i haver assumit rols de responsabilitat en temes
associatius
 Tenir estudis universitaris finalitzats o a punt de finalitzar, prioritàriament en l’àmbit
de les Ciències socials (pedagogia, magisteri, sociologia, ciències polítiques,...)
 Formació en temes de participació, voluntariat, associacionisme
 Vinculació amb l’Escola Pia
 Disposar de carnet de conduir

Envia el teu CV explicant breument la teva motivació a adhara@lleurejorditurull.cat
Si tens qualsevol pregunta, no dubtis en escriure’ns.
El procés restarà obert fins que trobem la persona (principis de setembre).

