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E D I C T E 

Per acord de la Junta de Govern del 19 de març de 2015 es vol procedir a la 

contractació de 7 monitors/es per al casal d’estiu pels mesos de juliol, agost i primera 

setmana de setembre en qualitat d’agents de l’administració de caràcter eventual.  

Els requisits per accedir al lloc de treball són els següents : 

* Estudiant ( presentar un document acreditatiu) 

* Major d’edat a la data d’inici del contracte 

* Nacionalitat preferentment andorrana 

* Català, Castellà i francès parlats  

* Preferentment resident a la parròquia d’Ordino  

* Es valorarà estar en possessió del títol de monitor de lleure  

* Estar en possessió del curs de primers auxilis en vigor (any 2014-2015) o bé 

estar inscrit i realitzar-lo abans de l’inici de la contractació (presentar el 

document acreditatiu) 

* Referències personals i professionals.  

* Capacitat de treball en equip 

* Es valorarà l’experiència o formació relacionada amb activitats infantils i en l’àmbit 

de l’educació en el lleure 
 

Les persones interessades en aquesta plaça han d’adreçar una sol·licitud al 

Departament de Gestió i Desenvolupament Humà, acompanyada d’un currículum vitae, 

dels documents acreditatius corresponents, d’un certificat mèdic oficial, còpia del 

passaport i/o permís de treball, i d’una declaració jurada de no haver estat 

acomiadades de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència 

d’un expedient administratiu, de no estar incapacitades civilment i de no tenir deutes 

envers els organismes oficials andorrans, abans de les 15 hores del dia  24 d’abril de 

2015. 

Les proves de selecció seran presencials, amb assistència imprescindible, i 

tindran lloc el dissabte, dia 9 de maig a les 8:30 a la sala de reunions del Centre 

esportiu d’Ordino. 

El lloc de treball s’inclou dins de la categoria d’Agent de l’administració de caràcter 

eventual, de conformitat amb el que preveu l’article 6 de l’Ordinació de la Funció 

Pública. 

Així mateix, es pot consultar el plec de bases a l’adreça www.ordino.ad, o bé trucant al 

Departament de Gestió i Desenvolupament Humà. 

 

Tot el que es fa públic per a coneixement general. 

 

Ordino, 20 de març de 2015 

 

 

 

Bonaventura Espot Benazet 

Cònsol major 
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PLEC DE BASES 

LLOC: EVENTUAL CASAL D’ESTIU 

 

 

Categoria : Eventual 

Grup: C 

Salari: 1.067,59 eur/brut/mes  

Horari: 40 hores setmanals 

Durada contracte : juliol, agost 1a setmana de setembre 
 

Requisits: 

 

Les condicions que es tindran en compte per a l’atribució de la plaça són les següents : 

 

* Estudiant ( presentar un document acreditatiu) 

* Major d’edat a la data d’inici del contracte 

* Nacionalitat preferentment andorrana 

* Català, Castellà i francès parlats  

* Preferentment resident a la parròquia d’Ordino  

* Es valorarà estar en possessió del títol de monitor de lleure  

* Estar en possessió del curs de primers auxilis en vigor (any 2014-2015) o bé estar 

inscrit i realitzar-lo abans de l’inici de la contractació (presentar el document acreditatiu) 

* Referències personals i professionals.  

* Capacitat de treball en equip 

* Es valorarà l’experiència o formació relacionada amb activitats infantils i en l’àmbit de 

l’educació en el lleure 
 
Funcions : 

 

- Dur a terme les activitats d’estiu per als infants 

- Realitzar les sortides programades vetllant per la seguretat dels infants 

- Realitzar el servei de menjador al migdia 

- Programar diferents tallers 

- Realitzar jocs d’equip que afavoreixin el desenvolupament social del nen 

- Informar als pares de les activitats realitzades diàriament 

 
Proves de selecció: 

 

- Prova de coneixements en l’àmbit de l’educació i el lleure 

- Prova de coneixements de la Parròquia d’Ordino 

- Prova de coneixements de primers auxilis 

 

Els resultats de les proves es notificaran, com a molt tard el dia 28 de maig de 2015 

 


