
PROMOCIO INTERNA: X SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 2

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Duració del contracte:

Jornada Habitual:

Remuneració:

Centre de treball:

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual:

Titulació:

Formació específica:

Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:

Vehicle:

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

Experiència en reforç escolar, monitor/a de lleure amb infants.

Indiferent

Indiferent

Català nivell Alt

Castellà nivell Alt

Valorable altres idiomes

Ofimàtica a nivell d'usuari/a.

Motivació, empatia, capacitat de dinamitzar grup de nens/as, comunicació, autonomia, resolució de conflictes i 

treball en equip.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

25 de setembre de 2022

posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció

El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de l'Obra Social "la Caixa" adreçada a la infància en situació de 

pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament 

d'una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l'equitat, la cohesió social i d'igualtat 

d'oportunitats per a la infància i les seves famílies. El programa, per tant, pretén facilitar tant la millora de la 

situació dels nens i les nenes i de les seves famílies com desenvolupar les competències i el compromís que els 

han de permetre assumir amb autonomia aquest procés de millora.

Funcions Reforç Escolar Secundària:

1.Suport en les tasques, reforç de competències bàsiques (comprensió lectora, expressió escrita, sentit i 

mecànica de les operacions).

2.Potenciar l'organització i cura del material i introduir principals tècniques d'estudis. (Organització de 

l'agenda, autonomia per realitzar les tasques, motivació vers els aprenentatges.

3.Establir vincles de confiança amb els infants, reforçar l'autoestima i fomentar el suport entre iguals i 

dinàmiques de grup respectuoses.

4.Gestió de l'aplicatiu proinfància (full de seguiment, llistat d'assistència...)

Fixe Discontinu

Octubre de 2022 a Juny de 2023

12 hores setmanals (dilluns a dijous en horari de tardes) 

*Dilluns i Dimarts horari 16:30 a 19:30h

*Dimecres i Dijous horari 17:30 a 20:30h

459,50€ bruts mensuals per 14 pagues

Barcelona districte LA PAU- Verneda

 Reforç Escolar Secundària

Taula Proinfància La Pau - Verneda

Barcelona o rodalies

Titulats/graduats universitaris especialistes en

Educació Social, Magisteri, Psicopedagogia o Psicologia

Valorable persona que tingui CFGS en Educació Infantil o CFGS en 

Integració Social.

Valorable títol de monitor/a o director/a de lleure.
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