
 
 

ESPORTIUEIG 2015 
Imprès de sol·licitud de plaça de monitor/a d’esports. 

 
DADES PERSONALS 
 

Nom i cognoms:   

Adreça postal: NIF:  

Localitat:  C.P:  Data naixement:  

Tel. fix:  Mòbil:  Correu electrònic:  

 
CURRICULUM ACADÈMIC 
 

Titulacions esportives i de lleure:  
 
 
 
 
 
 

• En el cas de ser seleccionat, caldrà acreditar totes les titulacions   
 
EXPERIÈNCIA LABORAL   

ANYS / TEMPORADES ACTIVITAT 
TASCA (monitor, ajudant, 
coordinador, ...) 

ENTITAT ESPORTIVA / CENTRE EDUCATIU 

    

    

    

• En el cas de ser seleccionat, caldrà acreditar tota la experiència laboral 
 
ALTRES DADES D’INTERÈS 
 

Estudis que s’estan realitzant, competències clau, altres cursos..... :  
 
 
 
 

 

• Cal acreditar els estudis  
 
DISPONIBILITAT TORNS 

 1r (29 de juny al 3 juliol)  2n (6 al 10 juliol)   3r (13 al 17 juliol)  4t (20 al 24 juliol)   5è (27 al 31 juliol) 

 6è (31 d’agost al 3 setembre)   7è (7 al 10 de setembre) 

 
PREFERÈNCIA DE GRUPS 

 Minis (P4-P5)                Petits (1r-2n)                    Mitjans (3r-4t)                     Grans (5è-6è-1r i 2n ESO)       

* Cal enumerar del 1 al 4 per ordre de preferència (1= màxima preferència) 
 
DISPONIBILITAT HORÀRIA 

Hores extres:     Servei Autobús    Altres tasques a les tardes   

 
Cal enviar aquest imprès de sol·licitud a jocnet@jocnet.info fins el dia 8 de maig de 2015 
 
INFORMACIÓ: 
L’Esportiueig es durà a terme a Igualada del 29 de juny al 31 de juliol i del 31 d’agost al 10 de setembre de 2015 en 
horari de dilluns a divendres de 9 a 13h. El 5è torn com a cloenda de l’activitat hi haurà una sortida de 9 a 17h. 
Per la preselecció dels monitors es tindrà en compte la formació acadèmica, la disponibilitat de torns, l’experiència com a 
coordinador/entrenador/monitor d’esports. 
El dia 15 de maig de 2015 donarem resposta a tots els monitors/es preseleccionats o no. Els monitors/es 
preseleccionats/des hauran d’assistir a una entrevista per ser seleccionats/des. Jocnet incorporarà a la seva borsa de 
monitors a tots els aspirants que facin arribar aquesta sol·licitud/currículum. 
 
(Signatura) 
 
 
 
_________________________, _______ de _______ de 2015.   

 
Les dades proporcionades seran introduïdes en un fitxer propietat de Jocnet amb la finalitat de cursar aquesta instància. Les dades podran ser cedides a tercers 
únicament pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d’acord amb la Llei O. 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, es pot 
en tot moment exercir el dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se a Jocnet (jocnet@jocnet.info). 


