
PROMOCIO INTERNA: X SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Duració del contracte:

Jornada Habitual:

Remuneració:

Centre de treball:

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual: S'Illot, Porto Cristo o rodalies

Titulació:

Formació específica:

Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:

Vehicle:

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

ASPECTES CONCRETS A VALORAR:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

14 de novembre de 2022

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

· Centre Obert (Porto Cristo): Referent de grup d'infants d'entre 9 a 12 anys, màxim 10 infants, 6h a la setmana.

 

Funcions: 

-Programació i dinamització de les activitats.

-Preparació diaria d'espais i materials.

-Coordinació diaria amb l'equip educatiu.

-Registres de documentació del projecte.

-Seguiments i avaluació. 

*El servei acaba el 01/06/2023.

· Reforç Educatiu (S'Illot): Grup de 3 a 5 joves d'edats de secundària, dos horabaixes a la setmana de dues hores 

cada dia. Treball de 6 hores a la setmana. 

Funcions: 

-Preparació diaria d'espais i materials.

-Recerca de recursos per refoç segons les necessitats dels joves.

-Coordinació setmanal amb les tècniques del projecte.

-Registres de documentació del projecte.

-Seguiments i avaluació dels joves. 

*El servei acaba el 21/06/2023.                                                                                                                                                                        

Els dies abans de començar serà destinada a traspàs, i la setmana posterior a la finalització del servei serà per 

realitzar avaluacions i tancament. Per aquest motiu, les hores de contractació seran de la següent forma:

Del 14/11/2022 fins al 11/06/2023 a 12 hores

Del 12/06/2023 fins al 30/06/2023 a 6 hores.

Fixe-Discontinu 12h/s

Desembre de 2022 fins 30/06/2023

Dilluns i dimecres S'Illot

Dimarts i dijous Porto Cristo  

*Horari d'horabaixa

513,27€ bruts mensuals per 14 pagues

S'Illot - Porto Cristo

Reforç Educatiu Secundària a S'Illot + Centre Obert Porto Cristo

Casal en Família Manacor

Grau universitari de (Magisteri; Pedagogia; Matemàtiques; 

Biologia; Psicologia; Educació Social o Treball Social).

Valorable disposar del títol de monitor/a de temps lliure

6 mesos en serveis similars de reforç educatiu

Valorable

Coneixements del Programa CaixaProinfància; màster de professorat; formar part del voluntariat d'IRES.

Valorable

Català i castellà nivell alt

Coneixements del paquet office a nivell usuari

Capacitat d'organització i autonomia, habilitats per la dinamització de grups, vinculació afectiva amb els joves.
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