La Fundació Autònoma Solidària (FAS), entitat sense ànim de lucre que col·labora en l’aplicació de les
polítiques de solidaritat, igualtat d’oportunitats i cooperació per al desenvolupament de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) cerca a 16 persones per incorporar-se al seu equip com a:
16 MONITORS/ORES TUTORS/ORES DEL PROGRAMA CAMPUS ÍTACA
Els monitors/ores seran els referents dels grups de 13-14 joves durant l'estada del Campus Ítaca,
vetllaran per al bon funcionament de les activitats programades i donaran suport als joves i a
l'organització i dinamització del programa.
Funcions:
 Facilitar la bona comunicació entre el grup d’adolescents, afavorir la cooperació, fer reflexionar i
analitzar les situacions que es presentin com a grup
 Vetllar per a que el grup estigui motivat (reconduint situacions en opcions positives per a ells,
afavorint la presa de decisions, despertant les seves potencialitats i exaltant els recursos personals
que tenen)
 Garantir el bon funcionament de les activitats programades (assegurar la puntualitat i el
comportament adequat en cada moment, arbitrar els possibles conflictes i situacions que puguin
sorgir en el grup)
 Afavorir i vetllar per la correcta realització de les activitats donant suport en l'organització i en el
funcionament general del programa
 Preparar i dinamitzar activitats de caire lúdic amb el grup de joves
 Fer el seguiment i la valoració de cadascuna de les jornades del campus
 Coordinació amb la resta de monitors per tal de compartir i analitzar totes aquelles incidències i
necessitats que van sorgint durant l'estada
Requisits:
 Experiència laboral prèvia en l’organització i dinamització de grups d’adolescents en el marc
d’activitats de lleure
 Coneixement del català parlat i escrit
 Estudiar o haver estudiat a la UAB, amb un mínim de 200 crèdits aprovats*
 Disposar del títol de monitor/a d’educació en el lleure*
 Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals *
*En el cas de ser seleccionats per la plaça, els candidats hauran de justificar aquests requisits amb la
documentació corresponent

Es valorarà:
 Coneixements d’anglès
 Haver participat al Campus Ítaca
És necessari realitzar una formació prèvia:
 Els candidats seleccionats hauran de realitzar un curs de formació, en horari de matí i tarda, els dies
21 i 22 de juny de 2016. La contractació té com a requisit indispensable l’assistència complerta al
curs de formació.
Característiques del lloc:
 Contracte a temps complet
 Retribució bruta anual: 16.402,08 €
 Durada de la contractació: entre el 21 de juny al 14 de juliol de 2016
 Lloc de treball: campus de la UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Les persones interessades podeu adreçar el vostre currículum i una carta de motivació a
fas.administracio@uab.cat amb la ref.: Plaça Monitor Tutor Ítaca
Data límit de recepció: 6 de maig de 2016

