PROGRAMES TRANSVERSALS/RECURSOS

CURS 2018-2019

“Aquest document és un resum dels programes transversals que es
realitzen al llarg del curs escolar des del Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona, trobareu més informació a cada espai de la pàgina web
www.elconsell.cat ”
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1.BORSA DE TREBALL

El CEEB disposa d’una borsa de treball on-line, tant per als interessats en treballar a
l’esport escolar com per les entitats que cerquen personal per al desenvolupament
de les seves activitats esportives.
La nostra borsa és un espai idoni sobretot a l’inici de temporada. És un espai web
fàcil d’utilitzar, cada cop amb més ofertes i demandes.
Si busqueu entrenadors, coordinadors, monitors envieu-nos un e-mail a
borsadetreball@elconsell.cat especificant-nos el que necessiteu i publicarem la
vostra oferta.
Sobre l’entitat:
-

Nom de l’entitat
Adreça de l’entitat
Nom de la persona de contacte (el publicarem)
Telèfon de contacte (el publicarem perquè es posin en contacte amb vosaltres)
E -mail de contacte (el publicarem perquè es posin en contacte amb vosaltres)
Adreça web

Sobre l’oferta:

1. Borsade treball

-

Esport on teniu la vacant
Nº de vacants
Edat mínima
Salari aproximat
Formació mínima
Experiència laboral
Data inici
Data fi
Horari: Matí, tarda o altres
Breu descripció de la feina

Mantindrem l’oferta publicada amb l’opció ESPERANT NOUS CANDIDATS fins que ens
digueu que ja podem tancar-la.
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2. BORSA DE VOUNTARIAT
Seguir impulsant la figura i la tasca de voluntariat per ser un factor imprescindible en
la nostra societat i com moltes entitats valoren aquest treball, el CEEB s’uneix a
aquesta iniciativa practicada des de fa molts anys a Barcelona i arreu del món.
Esperem de la borsa de voluntariat sigui un enllaç de comunicació entre les
necessitats de les nostres competicions, jornades i activitats que organitzem al llarg
del curs amb persones vinculades en el món de l’esport, i interessades en
oferir-nos una col·laboració altruista per assolir mútuament l’objectiu del CEEB:

“Apropar la pràctica i competició esportiva a tots aquells participants que ho
desitgin”
A canvi d’aquesta col·laboració oferim la possibilitat de realitzar gratuïtament els
cursos o emetre certificats de convalidació d’hores segons la necessitat de cadascú.

Tutor de Joc

Certificats de reconeixement d’hores pràctiques

Certificat de APS (Aprenentatge i Servei)

Cartes de reconeixença pel adjuntar al currículum

Formacions gratuïtes: tutors esportius, coordinadors esportius i
dinamitzadors.
Per formar part de la Borsa de Voluntariat has d’omplir el full d’inscripció i enviar-ho
a: voluntariat@elconsell.cat o bé informacio@elconsell.cat.

2. Borsa de Voluntariat

Trucar al 93 219 32 16 i demanar més informació.
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3. AJUDANTS DE MONITORS ESPORTIUS

Des del Consell col·laborarem amb la iniciativa de l’Escola Lexia (escola d’alumnes amb
necessitats educatives especials) perquè els nois i les noies amb necessitat educativa
especial tinguin la possibilitat de treballar per a l’esport en edat escolar a través del
CIATE d’Ajudants de Monitors Esportius que els permetrà aconseguir una titulació
per desenvolupar les tasques de suport als educadors.

3. Ajudants de monitors esportius

La nostra col·laboració es basa en el compromís d’incloure els joves que finalitzin
aquest curs (de dos anys de duració) a la nostra borsa de treball. Cada any aquests
joves hauran de fer unes pràctiques i s’integraran com a personal de suport a algunes
de les activitats del CEEB.

En els darrers cursos, molts monitors i Tutors de Joc que col·laboren en les trobades
de menuts i menudets o en altres activitats puntuals del CEEB són alumnes de
l’escola Lexia. Aquests nois i noies són joves majors de 16 anys que treballen, a
través de l’activitat física i l’esport, l’autonomia, la responsabilitat i totes les eines
necessàries per a la seva inserció en el món social i laboral.

Amb l’objectiu de portar a terme aquest projecte innovador i pioner en el camp de
l'esport adaptat, l’escola Lexia està treballant en col·laboració amb L’Escola Catalana
de l’Esport, el CEEB, la Diputació de Barcelona, i l’Institut Barcelona Esport.

Si voleu col·laborar en aquest projecte no dubteu en acollir a les vostres
activitats a aquests Auxiliars Esportius, ja sigui facilitant les seves
pràctiques o integrant-los en el vostre equip de monitors.
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4. PROJECTE COMPTA FINS A 3
L’esport pot ser un gran mitjà per educar en valors a infants i joves, si s’enfoca
d’una manera adequada. La realitat ens demostra, cada cap de setmana, ales
diferents competicions i activitats que es duen a terme a nombrosos espais
esportius de la ciutat, que la gran majoria de persones que conformen aquest
entorn esportiu viuen aquestes activitats amb seny treballen per extreure’n tot
aquest potencial educatiu.

4. Projecte compta fins a 3

Els nostres programes:

