
 

 

 

 

MONITOR/A EQUIP ESPORTS  

 Condicions: 

1. 35h setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, en horari partit de matí i tarda de 9h a 16:45h (pausa 45 mins per 
dinar)  

2. Contractació i altres condicions: Contracte d’interinitat per cobertura de malaltia durant aproximadament 1mes i mig, a 
temps parcial - Categoria: Monitor Esports 

3. Data incorporació immediata 
4. Salari: segons taules salarials de conveni col·lectiu vigent  
5. Lloc de treball: base a Montjuïc (Barcelona) 

 Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball: 

El/La Monitor/a d’esports és la persona que en dependència de la Coordinació del Servei d’Esports s’encarrega de dur a terme 
l’activitat d’esports amb el col·lectiu d’alumnes a l’escola i d’usuaris a nivell de CTO i residència que s’hagi prèviament dissenyat i 
programat. 

 
 Funcions: 

1. Participar en el disseny i programació d’activitats d’esport adaptat 
2. Portar a terme les activitats en base a la programació i coordinant-se amb els altres professionals  
3. En les activitats que es requereixi (piscina, poliesportiu, etc), es prepararà als usuaris a nivell de vestuari (vestir i 

desvestir) abans i després de l’activitat 
4. Participar en les reunions d’equip 
5. Elaborar els informes pertinents sobre l’activitat 
6. Informar de les incidències produïdes i proposar solucions a les mateixes 

 

 Perfil sol·licitat: 

 Formació reglada mínim: Formació professional de Grau Mitjà en Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi 
natural. També contemplarem formació universitària amb Grau d’INEFC 

 Formació complementària: Es valorarà formació específica en esport adaptat i/o esport i discapacitat. També serà 
valorat molt positívament el coneixement i/o experiencia en l’àmbit de les persones amb Paràlisi Cerebral. 

 Experiència:  

 Experiència mínima de 2 anys en treball preferiblement amb persones amb PC o en el seu defecte, amb persones 
amb discapacitat física i sensorial. 

 Competències: 

 Capacitat per treballar en un  equip interdisciplinar 
 Proactivitat i capacitat ressolutiva 
 Habilitats relacionals i comunicatives 

 
 Procés de selecció: 

Interessats, envieu un CV actualitzat amb fotografia recent a rrhhcv@aspace.cat indicant en l’assumpte del mail “MONITOR/A 
ESPORTS ASPACE” 
Es rebran candidatures fins el dia 12/02/19. Les candidatures preseleccionades seran contactades en un període de 15 dies 
màxim. 

 


