Bases de puntuació per les proves de selecció a les places de monitor de lleure per SASECTUR
Estiu de 2018
Amb la finalitat de procedir a la contractació de monitors de lleure per a les activitats d’estiu
que SASECTUR ofereix, a continuació es defineixen les bases que determinen el procés de
selecció.
Proves o requeriments que els candidats, que presentin la seva sol·licitud abans de l’11 de
maig, tindran que efectuar o presentar:
- Carta de motivació a la que el candidat redactarà els motius que el porten a
presentar-se a les places de monitor de lleure. Aquesta s’haurà de presentar en el
moment de fer efectiva la sol·licitud a les places (com a màxim fins l’11 de maig).
La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquesta prova serà d’1 punt.
- Formacions realitzades que el candidat tindrà que detallar i verificar, amb
fotocòpia de les titulacions o matrícules pertinents, en el moment de fer efectiva la
sol·licitud a les places (com a màxim fins l’11 de maig).
La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat serà de 7 punts.
o 4 punts per la finalització de:
 Monitor de lleure
o 3 punts per la finalització de:
 Llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
o 2 punts per la realització i/o finalització de:
 Mestre – Especialitat en Educació Física
 Animació d’activitats físiques i esportives
 Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural
 Monitor de lleure en curs
o 1 punt per la realització i/o finalització de:
 Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport en curs
 Mestre – Especialitat en Educació Física en curs
 Animació d’activitats físiques i esportives en curs
 Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural en curs
 Ciències Socials i Jurídiques finalitzada (Educació infantil, primària,
social, educació especial, pedagogia, psicopedagogia)
 Psicologia finalitzada
o 0,5 punts per la realització i/o finalització de:
 Ciències Socials i Jurídiques en curs (Educació infantil, primària,
social, educació especial, pedagogia, psicopedagogia)
 Psicologia en curs
 Monitoratge d’esports finalitzat (bàsquet, futbol, tennis, etc.)
 Primers auxilis finalitzats
- Experiència laboral que el candidat tindrà que detallar, amb la relació dels períodes
realitzats, en el moment de fer efectiva la sol·licitud a les places (com a màxim fins
l’11 de maig).
La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat serà de 4 punts.
Cada mes treballat en àmbits esportius amb infants i/o de lleure correspondrà a
0,25 punts.

-

-

Prova escrita a la que el candidat haurà de respondre 15 preguntes.
o 5 preguntes tipus test de caràcter cultural andorrà (0,25 punts per
pregunta).
o 10 preguntes (5 tipus test a 0,25 punts per pregunta i 5 de redacció a 0,5
punts per pregunta) de caràcter específic esportiu i de lleure.
Aquesta prova es portarà a terme els següents dies:
o Divendres 18 de maig de 19h a 20.30h
o Dissabte 19 de maig de 10h a 11.30h
Els aspirants que estiguin fora d’Andorra per motius acadèmics podran omplir la
sol·licitud de realització de la prova escrita a través d’Internet. En aquests casos
serà necessari el desenvolupament de la mateixa amb ordinador amb càmera i
dintre del període comprés entre el dimarts 22 i divendres 25 de maig (acordat
entre les dos parts).
L’aspirant només podrà presentar-se a un dels horaris de prova.
La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquesta prova serà de 5 punts.
Entrevista personal a la que el candidat tindrà que presentar-se, sota determinació
de data entre les parts, en el cas que obtingui una puntuació mínima de 9 punts:
corresponent al sumatori de la carta de motivació, la prova escrita així com els
punts obtinguts per formacions realitzades i experiència laboral.
Pels aspirants que estiguin residint fora d’Andorra per motius acadèmics i que
s’hagin desplaçat per fer la prova escrita presencialment, podran realitzar
l’entrevista personal després de la realització de la prova. En aquest cas, la
validació de la mateixa estarà supeditada a l’obtenció de la puntuació mínima
necessària.
Per aquells que no s’hagin pogut desplaçar per la prova escrita i hagin
desenvolupat la mateixa per Internet, s’acordarà data entre les parts (sempre i
quan obtinguin una puntuació mínima de 9 punts) per tal d’efectuar-la igualment
per Internet.
La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquesta prova serà de 4 punts.

Els candidats que estiguin empadronats a la parròquia de Sant Julià de Lòria disposaran de 3
punts addicionals que es sumaran a les puntuacions obtingudes al llarg del procés.
La selecció final de monitors que es farà per les places corresponents als mesos de juliol i agost
/ setembre (fins el 7 de setembre) es realitzarà sobre els candidats que hagin obtingut una
puntuació final igual o superior a 13 punts.

