
 

 

RE-OBERTURA CONVOCATÒRIA MONITOR/A 
CASAL MUNICIPAL 

 
REQUISITS 

• Major de 18 anys. 

• Presentació de currículum, on ha de constar la disponibilitat horària. 

• Fotocòpia de DNI. 

• Titulacions requerides i documentació per acreditació de mèrits. 

• Certificat d’antecedents penals. Si no es disposa, caldrà signar l’autorització pertinent perquè 

l’Ajuntament pugui fer la consulta oficial. 

• Vida laboral actualitzada. 

 

PER TREBALLAR AL CASAL MUNICIPAL: 
 

Titulacions: 
 

• Llicenciat/da en Ciències de l’Activitat física i l’Esport 

• Cicles de grau mig i/o superior en activitats esportives 

• Entrenador/a esportiu de qualsevol modalitat 

• Titulacions relacionades amb el món esportiu 

• Cicles de grau mig i/o superior en educació infantil 

• Grau mestre educació primària 

• Cicle Formatiu Grau Superior en Integració Social o equivalent 

• Monitor/a de ball 

• Monitor/a d’activitats dirigides (aeròbic, aquagim, steps, etc...) 

• Titulacions relacionades amb l’educació especial 

• Director/a de lleure 

• Monitor/a de lleure o equivalent 

• Tècnic Superior en Integració Social i/o grau en Educació Social 

 

Amb les titulacions esportives és OBLIGATORI estar inscrit al ROPEC (Registre Oficial de Professionals de 

l’Esport de Catalunya) 

 

Amb la titulació Llicenciat/da en Ciències de l’Activitat física i l’Esport cal estar inscrit al COPLEFC (Col∙legi de 

Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’esport de Catalunya) 

 

Mèrits a valorar: 
 

• Vinculació amb el teixit associatiu de Lliçà d’Amunt 

• Vinculació amb el teixit esportiu de Lliçà d’Amunt 

• Haver treballat a casals d’estiu 

• Experiència professional amb el món de l’esport, amb infants i joves. 

• Titulacions relacionades amb el món educatiu. 

• Experiència professional amb el món del lleure i amb infants 

• Titulacions d’anglès. 



 

 

 
 

PER TREBALLAR AL CASAL JOVE: 
 

Titulacions: 
 
 

• Director/a de lleure o equivalent (Tècnic Superior en Animació sociocultural i turística). 

• Monitor/a de lleure o equivalent (Tècnic Superior en Animació sociocultural i turística). 

 

Altres titulacions: 
 

• Tècnic Superior en Integració Social i/o grau en Educació Social 

 

Mèrits a valorar: 
 

• Experiència professional amb el món educatiu i del lleure amb joves 

• Titulacions relacionades amb el món educatiu 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ 
 

• Persones que compleixin els requisits 

• Preselecció segons currículum i mèrits. 

• Si es considera adient, es faran entrevistes. 

 

El resultat es publicarà a la pàgina web municipal (llam.cat/convocatories) i el tauler electrònic. 

 

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ, DEL 22 AL 28 DE MAIG 
 

• Telemàticament: a través de la web amb certificat digital: http://www.llicamunt.cat/serveis‐i‐ 

tramits/tramits/tramits‐i‐gestions/instancia‐generica 
 

S’haurà d’especificar si vols treballar al Casal Municipal o al Casal Jove. 
 

Els aspirants/es que s’haguessin presentat a la convocatòria de l’any 2019, essent admesos, no caldrà que 

presentin de nou la documentació, a excepció que tinguin alguna documentació nova i la vulguin acreditar 

(nous estudis, mèrits...). Serà necessari fer constar a la instància la sol∙licitud de recuperació de la 

documentació. 

 

BORSA DE TREBALL 
 

Les persones que quedin admeses en el procés selectiu formaran part d’una borsa de 

treball de monitors/es pel proper Casal d’Estiu, Jove i d’Esports de l’any 2022. 


