Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Dem. Barcelonès
convoca places de director/a de Casals d’Estiu Escolta
Funcions
● Coordinació del casal d’estiu
● Coordinació de l’equip de monitors/es
● Gestió organitzativa i logística del casal
● Establir vincles amb l’escola, les famílies i la Demarcació del Barcelonès
● Lideratge i participació del disseny, programació i avaluació del casal
● Participació en les activitats del casal que ho requereixin
● Preparació de la formació prèvia de l’equip de monitors/es
● Participació, si s’escau, en el procés de selecció de l’equip de monitors/es.
Es requereix
● Títol de director/a d'activitats d'educació en el lleure
● Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual (DNS)
● Experiència en la direcció de casals, colònies i/o campaments
● Experiència en educació en el lleure, especialment amb infants de 3 a 12 anys
● Capacitat de lideratge i acompanyament d’equips
● Capacitat comunicativa i de relació
● Coneixement de l’escoltisme i el guiatge i motivació per les finalitats del moviment
Es valorarà
● Formació acadèmica en el camp de la pedagogia i les ciències de l’educació
● Altra formació acreditable en l’àmbit del lleure (formal o no formal)
● Coneixement de l’entorn social i cultural de la zona on es desenvolupen els casals
● Experiència prèvia en la intervenció amb infants en situació de vulnerabilitat
● Haver treballat anteriorment en algun Casal d’Estiu Escolta de la Demarcació
Característiques
● Horari: Jornada completa
● Temporada: El casal s’inicia el 25 de juny fins el 27 de juliol de 2018.
A banda, es contempla l’assumpció de tasques de gestió prèvies a l’inici del casal
equivalents a una setmana de feina a jornada completa. Aquestes hores seran
remunerades i amb possibilitat d’adaptar-les segons la disponibilitat de cada persona.
● Sou: Segons conveni del lleure educatiu i sociocultural.
Per tal de que la vostra candidatura es tingui en compte cal que ompliu el següent
formulari i envieu el Currículum Vitae abans del 30 de gener 2018 a les 23.59h a
casals.barcelones@escoltesiguies.cat
Per a més informació truqueu al 93 340 34 50

