
REQUISITS 
 

 Ser major d’edat 

 Diploma de monitor/a d’activitats de lleure d’infantil i juvenil emès per la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya* 

 Tenir formació complementària en l’àmbit educatiu (valorable) 

 Ser de Sant Julià de Vilatorta (valorable) 

 Participar o haver participat en moviments socials i educatius com agrupaments 
escoltes, esplais, entitats, etc. 

 ... 

 Tenir les capacitats següents desenvolupades: 
o Capacitat de planificació i organització del treball 
o Capacitat d’intereccionar en diferents entorns, circumstàncies i 

persones (infants, monitors/es, famílies, etc.) 
o Capacitat d’empatia 
o Capacitat d’iniciativa i de creativitat 
o Capacitat per gestionar els conflictes 
o Capacitat de comunicar-se de manera verbal i no verbal 
o Capacitat d’escolta i d’escolta activa 

 
 
 
PROCÉS DE SELECCIÓ 

 Valoració del Currículum 

 Valoració del projecte educatiu ( contingut, forma, atenció a la diversitat, treball 
transversal, etc.) 

Les persones que obtinguin millor puntuació es convocaran a una entrevista personal. 

Sistema de puntuació: 

Mèrit Puntuació 

Valoració global del projecte presentat Màxim 10 punts** 

Formació complementària en àmbit educatiu 1 punt per any (curs)realitzat 

Participar en moviments de lleure 1 punt per any d’experiència 

Experiència laboral com a monitor/a de lleure 1 punt per cada 200 hores de contracte de lleure 

*Per presentar el projecte i ser la persona encarregada del casal, no és imprescindible tenir 
la titulació de director/a de lleure, però si recomanable. En cas de no tenir la titulació, 
l’Ajuntament haurà de contractar un director/a de lleure pel casal, amb la seva 
remuneració corresponent. 

**Valoració per puntuacions de cada bloc del projecte: 

- Justificació del projecte: 1 punt 
- Objectius: 3 punts 
- Activitats/sortides: 2 punts 
- Temporalització: 0’5 punts 
- Recursos: 2 punts 
- Avaluació: 1’5 punts 



TASQUES 

La persona coordinador/a del casal haurà de dur a terme les següents tasques: 

 Analitzar les necessitats i els interessos dels participants 
 Definir el projecte educatiu 
 Definir els objectius educatius i de lleure del casal d’estiu 
 Definir el calendari de preparació del casal d’estiu (planificació de procés de 

programació d’activitats, sortides,…) 
 Programar les activitats setmanals del casal d’una manera equilibrada i tenint en 

compte les sortides i els períodes d’inscripció 
 Establir quin tipus de casal serà (casal amb centre d’interès o casal temàtic -d’esports, 

de música, de dansa, d’idiomes,...-) 
 Concretar la metodologia que es farà servir, d’acord amb el projecte educatiu 
 Definir els espais i materials necessaris per la correcta execució del casal d’estiu 
 Altres funcions que s’escaiguin o la pròpia persona cregui convenient. 

 

https://escoles.fundesplai.org/casals-amb-centre-dinteres/
https://escoles.fundesplai.org/casals-tematics/

