Workshop Taller de Llengües
Formació

41085473K

Maria Claret Pintó

41085473K

Gerent d'escola d'idiomes. Durant els mesos d'estiu es programarà un summer camp adreçat a infants. La
persona candidata treballarà com a monitora d'activitats de lleure en anglès. També haurà de participar en la
preparació, organització i correcció d'activitats. Suport a l'administració del centre. En tot moment la persona
candidata treballarà sota la supervisió de la coordinadora de les activitats i gerent de l'acadèmia.

AVINGUDA VERGE DE MONTSERRAT,1 BAIXOS
SOLSONA

606824926

25280

workshopmariaclaret@gmail.com

Escola d'idiomes amb set any d'experiència. Es dedica a la formació d'anglès per a persones de totes les edats:
infants d'infatil i primària, adolescents, esudiants universitaris i persones adultes. Treballem en format de petit
grups. Durant els mesos d'estiu s'ofereixen activitats de lleure per a infants de primària i secundària així com també
cursos intensius de preparació d'examens oficials.
L'escola compta amb 3 professores qualificades en plantilla durant el curs escolar.

Monitor/a Summer Camp en anglès

300 hores

15/06/2020

matí

La persona candidata haurà de participar en la preparació de les activitats que es faran durant el summer camp,
així com de monitora durant aquest (setmanes de juny i juliol) haurà de fer-ne la programació, seguiment i
tancament. Pot donar suport pedagògic i administratiu en tasques d'organització i planificació del curs 2020-2021,
així com en tasques de difusió d'activitats a través de les xarxes socials.

Estudis en llengua anglesa / pedagogia/ magisteri llengua anglesa/ traducció i interpretació.
Estudis relacionats amb el món de l'educació sempre i quan la persona pugui acreditar nivel B2-C1 en llengua
anglesa

Títol monitor/a de lleure
Capacitat de treball en equip
Persona dinàmica i creativa
Bones capacitats comunicativas
Coneixements de xarxes socials
Eines informàtiques a nivell d'usuari

2 – A EMPLENAR PEL CANDIDAT
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

DNI

Gènere

Adreça de la residència habitual

Municipi (comarca)

Telèfon

Comarca d’origen

Codi Postal

Correu electrònic

Estudis en curs

Universitat

Grau / Màster

Centre / Facultat

PERFIL DEL CANDIDAT
Altres dades d’interès
Experiència professional, altres estudis, idiomes, aptituds rellevants pel lloc de pràctiques, etc.

Motivació i interès en el lloc de pràctiques
Espai per incloure les motivacions i l'interès personal en el lloc de pràctiques, així com per treballar en un territori rural.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

PROTECCIÓ DE DADES: L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i tot el seu personal es comprometen a tractar
de forma absolutament confidencial totes les seves dades de caràcter personal segons l'establert en el Reglament General de
Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels
Drets Digitals (LOPDGDD).
En compliment del que es disposa en el RGPD i LOPDGDD, el titular d'aquest consentiment autoritza a ARCA a tractar les
seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. De la mateixa
manera, el titular d'aquest consentiment ha estat informat de les següents dades:
Responsable del tractament de les seves dades personals: Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA). NIF:
G43722453. ADREÇA: Pujada al Seminari, s/n, 25280 Solsona (Lleida). Telèfon: 973481644. E-mail: administracio@arcadr.cat
Finalitat del tracte de les seves dades: Gestionar la participació en el projecte “Pràcticum Odisseu per a la innovació” i les
gestions administratives que se’n derivin. Les imatges per a fer difusió del projecte.
Conservació de les seves dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per
part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Si és necessari, totes les entitats públiques i privades col·laboradores en el marc del projecte “ODISSEU”.
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del
seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu
administracio@arca-dr.cat, havent-se d'identificar degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir.
Les imatges dels candidats poden ser publicades. El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Pel present
document dóna consentiment a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) a captar la seva pròpia imatge, sigui a
través de càmeres o vídeo càmeres, en què l’afectat resulti clarament identificable. L’exercici de la captació de les imatges (o
vídeos) per part de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) o una altra empresa delegada, està limitada al
conjunt d’activitats organitzades dins el marc del projecte “Pràcticum Odisseu per a la innovació” i podran ser publicades a
qualsevol mitjà de comunicació, xarxes socials, web, etc.
L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de
seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

AUTORITZO a ARCA a que m’enviï informació.
AUTORITZO la publicació de les imatges.

NO AUTORITZO la publicació de les imatges.

Signat:

Signat:

Lloc i data:

El programa ODISSEU i els Ajuts al Pràcticum ODISSEU estan impulsats per:

Amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de Joventut i les universitats catalanes.

Ajuts al Pràcticum Odisseu
Formulari de sol·licitud d’oferta de pràctiques

