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 LLORENÇ DEL PENEDÈS 
 (Baix Penedès) 
 TARRAGONA 
   

Plaça de la Vila , 1 
43712 Llorenç del Penedès 
Tel. 977 67 71 06 – Fax 977 67 86 07 

SOL·LICITUD PER TREBALLAR 
EN LES ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE ORGANITZADES PER 

L’AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 
 
 

ANY 2018 

 
 
 

PLAÇA QUE ES SOL·LICITA: 
 
DIRECTOR/DIRECTORA   � 
MONITOR/MONITORA   � 
AUXILIAR DE MONITOR/MONITORA � 
PRÀCTIQUES    � 
 
 
Dades personals: 
 
Nom i cognoms……………………………………......................................................... 

Adreça………………………………………………........................................................ 

Població……………………………………………......................................................... 

Codi Postal…………………....…Telèfon……………................................................... 

DNI………………………………….…(Cal adjuntar fotocòpia) 

Data de Naixement…………........................................................................................ 

Adreça electrònica………………................................................................................. 

 
 
1. Lloc de residència: 
 

Puntuacions Total de punts 
• A Llorenç del Penedès: 5 punts  

 
 
2 . Experiència: 
 

Puntuacions Total de punts 
• Director/a, Monitor/a, Auxiliar en Casals:  

1 punt per any  (fins a un màxim de 3 punts) 
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3 . Formació: 
 
En el lleure [la puntuació no és acumulativa, només contarà la de la titulació superior] 
 

Puntuacions per als /les auxiliars Total de punts 
• Curs de premonitor: 1 punt 
• Curs teòric de monitor: 2 punts 
• Curs teòric i pràctiques de monitor: 3 punts 

 

 

Puntuacions per a totes les persones sol·licitants Total de punts 
Altres cursos relacionats amb el lleure (fins a un màxim de 
2 punts) 

0.1 punts per cada curs de fins a 20 h. 
0.5 punts per cada curs de 21 a 50 h. 
1 punt per cada curs de més de 50 h. 

 

 
Ensenyaments reglats en l’àmbit de l’educació [puntuació no és acumulativa, 
només contarà la de la titulació superior] 
 

Puntuacions Total de punts 
• Cicle Formatiu de Grau mitjà (finalitzat): 1 punt 
• Cicle Formatiu de Grau superior (finalitzat): 2 punts 
• Actualment cursant una Llicenciatura, Diplomatura o 

Grau (no finalitzat): 2 punts 
• Llicenciatura,Diplomatura o Grau (finalitzat): 3 punts 
• Màster: 4 punts 

 

 
4. Altra formació: 
 

Puntuacions Total de punts 
• Llicenciatura, Diplomatura o Grau no relacionats 

amb l’àmbit del lleure (finalitzat): 2 punts 
• Curs de primers auxilis: 2 punt 

 

 
5. Situació laboral: 
 

Puntuacions Total de punts 
• Estudiants: 4 punts 
• A l’atur (sense cobrar cap prestació): 3 punts 

 

 
 
 

 

TOTAL PUNTUACIÓ 
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• Els / les sol·licitants hauran de presentar juntament amb la seva 
sol·licitud: 
 

1. Els originals i una fotocòpia dels mèrits, títol i experiència que acreditin. 
2. L’acreditació de la seva situació laboral actual (informe de vida laboral). 
3. Certificat de no tenir antecedents penals per algun delicte contra la 

llibertat i indemnitat sexual.  
 

 
 
Signatura: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llorenç del Penedès,  de / d’    de 2018 
 
 

Els/les aspirants seran seleccionats segons la puntuació obtinguda. Els 
monitors que no hagin estat seleccionats com a responsables per manca de 
places,  passaran a l’equip d’auxiliars per ordre de puntuació.  

 

El director, monitors i auxiliars admesos s’han de comprometre a participar en 
les reunions de programació, així com a assistir a la reunió general de pares, 
amb dates a determinar. 
 
Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un 
Fitxer denominant Cultura i joventut, responsabilitat de AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL 
PENEDÈS.  
En la realització de les activitats organitzades l’ AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 
realitza fotografies de les persones participants, per aquest motiu, vostè: 

 Sí, autoritza a que l’ Ajuntament de Llorenç del Penedès capti i publiqui la seva imatge en 
les revistes o publicacions que realitzi. 

 No autoritza a que l’ Ajuntament de Llorenç del Penedès capti i publiqui la seva imatge 
Tot això, conforme allò disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: PLAÇA DE LA VILA, N. 1, 43712 LLORENÇ DEL 
PENEDÈS  (TARRAGONA). 
 

 
IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 


