
Auxiliars Educatius/ves de reforç pels casals d’estiu i colònies amb infants
i adolescents

Busquem Auxiliars educatius/ves per donar reforç a les activitats d’estiu (casals i colònies) en els
serveis dels Centres Oberts d’infants i adolescents que tenim als diferents territoris de Santa Coloma,

Badalona, Sant Adrià de Besòs i Barcelona.

Títol de Monitor/a o Director/a d’activitats de lleure.
Valorable estudiant Cicle formatiu de Grau Superior en Integració Social, Animació Sociocultural o
relacionats o bé cursant estudis universitaris relacionats amb l’àmbit de l’educació.

Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants o adolescents en
situació de desavantatge social.
Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal.
Dinamisme, flexibilitat i empatia.
Capacitat de coordinar equips de voluntariat i estudiants en pràctiques.

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C)
Valorable experiència en el treball socioeducatiu amb infants o adolescents en situació de
desavantatge social.
Implicació en el desenvolupament de la globalitat del projecte.

Dinamització de grups d’infants de 3 a 12 anys o adolescents de 12 a 16 anys en risc d’exclusió social.
Participar en la realització i avaluació de les activitats socioeducatives al casal d’estiu i les estades de
colònies sota la supervisió de l’educador/a.
Coordinació i animació de l’equip de voluntariat i alumnes en pràctiques.
Preparació, manteniment i gestió dels materials i espais del projecte.

HORARI De 40h setmanals de 9 a 17h (aprox.) de dilluns a divendres els casals d’estiu i estades de
colònies de 5 a 7 dies.

SOU BRUT 1.449,07€ bruts mensuals per 12 pagues. (s’afegeix un plus en els dies de colònies
realitzades).

INCORPORACIÓ 19 de Juny 2023. Les entrevistes de selecció es realitzaran entre el mes d’abril i
maig.

CONTRACTACIÓ: Indefinit Fix - discontinu

DURADA: Activitats durant els mesos de Juliol i/o Agost segons servei.



ALTRES Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals.
Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció.
No es podran respondre consultes particulars o específiques.
Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic.

Només es donarà resposta a les persones candidates entrevistades.


