
FULL INFORMATIU - SETEMBRE 2019 TALLERISTA DE TEATRE PER 
EXTRAESCOLARS - CURS 19/20  

Busquem monitors/es de lleure,especialitzats en teatre, amb diferents coneixements  

específics:  

Amb coneixements i experiència en teatre.  

Amb titulació i experiència en el lleure amb infants d’infantil  

i/o primària.  

Amb experiència programant i dinamitzant activitats.  

Desenvoluparan la tasca de tallerista de les extraescolars que organitzem a dues escoles de  

Badalona (al barri de Progrés i Lloreda). Les funcions a realitzar seran:  

● Programar les activitats educatives (inclou una o més obres de teatre a les que  

assistiran les famílies com a públic).  

● Dinamitzar amb el grup de nens i nenes les activitats programades.  

● Comunicar-se amb les famílies en els casos pertinents.  

● Implicar-se en el projecte de l’entitat.  

● Fer les revisions i avaluacions de les activitats.  

● Treballar conjuntament i en equip amb la resta de monitors i responsable de l’activitat,  

acudint a les reunions pertinents.  

Requisits mínims:  

● Coneixements, formació i experiència en els àmbits especificats anteriorment.  

● Tenir la titulació de monitor/a i/o director/a de lleure.  

● Viure a Badalona o en poblacions molt properes.  

Es valorarà:  

● Tenir altres titulacions relacionades amb l’àmbit educatiu i l’atenció a la infància.  

● Tenir coneixements i domini de noves tecnologies, manualitats...  

● Haver treballat anteriorment en algun projecte d’El Micaquer o haver format part de  



l’entitat com a usuari i/o soci.  

● Haver participat com a voluntari a El Micaquer o en algun altre projecte.  

S’ofereix:  

- Contracte laboral (dilluns i/o dimecres de 16.30 a 18.00 h)  
- Sou segons Conveni del Lleure  

El termini d’admissió de currículums serà fins al divendres 20 de setembre de 2019 inclòs.  

Enviar el currículum en format PDF a casalsmicaquer@gmail.com  

En l’e-mail cal especificar (fora del document adjunt del CV):  

● Disponibilitat de tardes els dilluns i dimecres de 16.30 a 18.00 h d’octubre a juny.  

● Temps d’experiència i en quins tipus d’activitats (esplai, centre obert, colònies,  

canguratge...).  

● Breu carta de presentació explicant per què t’interessa aquesta feina.  


