
 
 

MONITORS/ORES DE TRANSPORT I SUPORT AL PROGRAMA CAMPUS ÍTACA 

Des de l’àrea socioeducativa de la FAS, es cerquen persones per incorporar-se com a  
monitors/ores de transport, que s’encarregaran d’acompanyar l’alumnat durant els 
desplaçaments amb autocar i durant l’estona del dinar al llarg del Campus Ítaca 

 

Funcions principals: 

• Recollir l’alumnat en els punts de trobada i acompanyar-los fins a la UAB 

• Controlar l’assistència i acolliment de l’alumnat 

• Controlar l’estat de l’autocar abans i després de pujar-hi l’alumnat 

• Vetllar pel compliment dels acords sobre l’itinerari i les parades 

• Vetllar pel bon comportament de l’alumnat durant el recorregut de l’autocar 

• Donar suport a l’activitat del primer dia i al comiat del darrer dia 

• Acompanyar els joves durant l’estona de l’àpat i vetllar pel bon funcionament del dinar 

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

• Recollir incidències i comunicar-ho a la coordinació del programa 

 
Requisits: 
 
Formació: 
 

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

• Estudiant o titulat universitari. 

Experiència prèvia: 

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

 

Competències personals: 

• 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: 
 

• 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 120 crèdits  

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

 

 

 



 
 

Dedicació i contraprestacions: 

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

• Jornada laboral en horari de matins i de tardes 

• Retribució: 15.868,39 €  bruts anuals per jornada completa 

• 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 referencia: Plaça 

Monitor/ora de Transport Ítaca. 
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