Criteris de selecció 2019. MONITORS/RES CASAL
Disposar d’alguna titulació en el camp del lleure

(En cas de tenir-ne més d’una, es puntua la més alta).

Tenir experiència com a monitor en el camp del lleure
Tenir experiència com a pre-monitor
Tenir experiència com a brigadista
Ser membre actiu d’una entitat de lleure
Ser membre actiu d’una entitat (no de lleure)

Director/a
Monitor/a
Pre-monitor/a
1 punt per any d’experiència amb un màxim de 3 punts

Educació social
Magisteri
Pedagogia
Disposar de titulacions relacionades amb el món de l’educació
(Fins un màxim de 2 punts no acumulables, és a dir, si algú té CFGS i Psicopedagogia
Grau es compten únicament 2 punts).
Altres relacionades amb el món de l’Educació
CFGS Animació sociocultural
CFGS Educació infantil
Entrevista personal entre l’aspirant, el director del casal i algun representant de l’Ajuntament
Valoració de la feina feta en passades edicions. Aquest és un criteri que tant pot sumar com restar. En cas de valoració
positiva suma fins a 5 punts, en cas de valoració negativa resta fins a 5 punts. En cas de no haver treballat mai al casal, 0
punts.

Valor
10 punts
6 punts
4 punts
Fins a 3 punts
1,5 punts
0,5 punts
3 punts
1 punt
2 punts
2 punts
2 punts
2 punts
2 punts
1 punt
1 punt
Fins a 3 punts
De -5 punts a 5

Criteris de selecció 2019. DIRECTOR/A CASAL
Disposar de titulacions en el camp del lleure

(En cas de tenir-ne més d’una, es puntua la més alta).

Tenir experiència com a director/a en el camp del lleure
Tenir experiència com a monitor/a en el camp del lleure
Tenir experiència com a pre-monitor/a
Tenir experiència com a brigadista
Ser membre actiu d’una entitat de lleure
Ser membre actiu d’una entitat (no de lleure)

Director/a
Monitor/a
Pre-monitor/a
1 punt per any d’experiència amb un màxim de 5 punts
1 punt per any d’experiència amb un màxim de 3 punts

Educació social
Magisteri
Pedagogia
Disposar de titulacions relacionades amb el món de l’educació
(Fins un màxim de 2 punts no acumulables, és a dir, si algú té CFGS i Psicopedagogia
Grau es compten únicament 2 punts).
Altres relacionades amb el món de l’Educació
CFGS Animació sociocultural
CFGS Educació infantil
Entrevista personal entre l’aspirant, equip tècnic de joventut del Consell Comarcal i algun representant de l’Ajuntament
Valoració de la feina feta en passades edicions. Aquest és un criteri que tant pot sumar com restar. En cas de valoració
positiva suma fins a 5 punts, en cas de valoració negativa resta fins a 5 punts. En cas de no haver treballat mai al casal, 0
punts.

Valor
OBLIGATORI
OBLIGATORI
OPCIONAL
Fins a 5 punts
Fins a 3 punts
1,5 punts
0,5 punts
3 punts
1 punt
2 punts
2 punts
2 punts
2 punts
2 punts
1 punt
1 punt
Fins a 3 punts
De -5 punts a 5

