
 
 
La Fundació Autònoma Solidària de la UAB, entitat sense ànim de lucre que 
col·labora en l’aplicació de les politiques de solidaritat, igualtat d’oportunitats i 
cooperació pel desenvolupament de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
convoca: 
 

10 PLACES DE BECARI/ÀRIA  
Curs 2011-2012 

 
PER A COL·LABORAR EN EL PROGRAMA CROMA (PROJECTE 
SOCIOEDUCATIU A CENTRES EDUCATIUS DE SABADELL I 
CERDANYOLA DEL VALLÈS) . 
 
S’encarregarà de dinamitzar un taller d’estudi, fora del horari lectiu, dirigida a 
nens de 3º a 6º de primària amb dificultats d’aprenentatge i de cohesió social. 
 
Descripció de l’ajut 

 L’ajut tindrà una durada de 24 hores mensuals (repartides en dues 
tardes a la setmana de 16:30 a 18:30 al centre educatiu i 7 hores de 
coordinació al llarg del mes). La col·laboració s’iniciarà l’1 d’octubre dels 
2011 fins el 31 de maig del 2012. 

 
 Les activitats de col·laboració de la persona beneficiaria seran: 

 
 Programar juntament amb el responsable del programa el 

calendari i les activitats de l’aula d’estudi. 
 Preparació de les sessions de l’activitat del taller. 
 Recollida de dades i elaboració d’informes de seguiment. 
 Facilitar als nens eines per organitzar-se el temps i l’espai 

d’estudi. 
 Realitzar el seguiment individualitzat de l’agenda escolar. 
 Coordinar les activitats amb els voluntaris del aula. 

 
 El beneficiari rebrà formació general sobre voluntariat i tres sessions 

específiques sobre el programa socioeducatiu CROMA (d’octubre a 
desembre). 

 
Requisits dels candidats  
 

 Estudiant de la UAB preferentment de les titulacions de Psicologia, 
Pedagogia, Treball social o Magisteri que hagin superat un 50% dels 
crèdits de la seva titulació. 



 Motivació per l’àmbit educatiu i social 
 Es valorarà experiència en educació en el lleure amb infants. 
 Català nivell “C” o equivalent. 

 
Dotació econòmica: 1.536€ (192€/mes). 
 
Procediment de sol·licitud: 
 
Els i les estudiants que vulguin demanar la beca hauran de enviar el currículum 
abans del 28 de setembre de 2011 a: Fas.seleccio@uab.cat Ref.: BC11/Croma.  
 
El procés consistirà en la preselecció curricular i entrevistes i es comunicarà als 
beneficiaris mitjançant trucada telefònica o mail. 
 
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de setembre de 2011 
 


