
 

 

MONITORS/ORES DE GRUP PER AL PROGRAMA CAMPUS ÍTACA 

Des de l’àrea socioeducativa de la FAS, es cerquen persones per incorporar-se a un 
equip de monitors/ores. Aquests seran els referents de 9-10 joves durant l'estada del 
Campus Ítaca, vetllaran per al bon funcionament de les activitats, donaran suport als i 
les joves i a l'organització i dinamització del programa 

Funcions principals: 

• 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 amb el grup de joves  (tallers d’eines comunicatives, 
activitats lúdiques i tancament del projecte d’investigació) 

• Vetllar per la correcta aplicació dels protocols i mesures que recull el Pla d’Higiene 
i Salut de l’activitat  

• Realitzar el seguiment i la valoració de cadascuna de les jornades del campus i la 
valoració de cadascun dels joves 

• Assegurar la coordinació amb la resta de monitors per tal de compartir i analitzar 
totes aquelles incidències i necessitats que van sorgint durant l'estada 
 

Requisits: 
 
Formació: 
 

• Català, castellà: nadiu o equivalent a nivell C1 del MECR 

• Estudiant o titulat universitari. 

• Títol de monitor/a d’educació en el lleure 

Experiència prèvia: 

• Experiència prèvia en l’organització i dinamització de grups d’adolescents en el 
marc d’activitats de lleure. 
 

Competències personals: 

• Facilitat per a treballar en equip 

• Capacitat per a motivar i dinamitzar un grup de joves 

• Capacitat de resolució de problemes 

Altres: 

• Les persones preseleccionades per la plaça hauran de presentar la Certificació 
negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. 

 
 



 

 
 

 
Mèrits que també es valoraran: 
 

• Anglès: equivalent a nivell B2 del MECR 

• Haver participat en el Campus Ítaca 

• Tenir coneixements dels espais, organització i serveis del campus de la UAB 

• Estudiar o haver estudiat un grau o llicenciatura amb un mínim de 200 crèdits  

• Disposar del títol de director/a de lleure 
 

Dedicació i contraprestacions: 

• Contracte laboral a temps complet (dates aproximades de la contractació 
22/06/2021 a 16/07/2021) 

• Jornada laboral en horari de matins i de tardes 

• Retribució: 16.868,39 €  bruts anuals 

• Lloc de treball: Campus de la UAB de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 
 

Sol·licituds 

Les sol·licituds s’han d’enviar abans del dia 14 de maig de 2021 adjuntant un Currículum 
Vitae i una carta de motivació a l’adreça fas.seleccio@uab.cat, especificant la 
referència: Plaça Monitor/ora Grup Ítaca. 
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