
Director de lleure: 

L'Escola Internacional del Camp és una iniciativa de la Fundació Escola Internacional del 
Camp, entitat sense ànim de lucre. Es tracta d'una Fundació privada amb vocació de servei 
públic que te com a objectiu contribuir a millorar la qualitat de l'educació.  

És un projecte educatiu innovador, al servei dels estudiants, destinat a adequar el model 
pedagògic a les noves realitats en canvi constant: 

Un dels trets diferencials de l’EIC és el fet d’haver desenvolupat un model pedagògic propi, 
anomenat Sòcrates Educa®. Un dels objectius fonamentals d’aquest model és la promoció de 
l’excel·lència en els quatre àmbits constitutius de la persona: el saber, el saber fer, el ser i el 
conviure. També ho són fomentar el pensament obert i independent, la creativitat, la capacitat 
d’iniciativa i la cultura de l’esforç juntament amb la pràctica esportiva, artística i musical. 

Sòcrates Educa situa l’alumne en el centre de l’activitat docent i és una sòlida base sobre la 
qual construir el nostre model d’escola plural, coeducadora i plurilingüe, i dur a terme la nostra 
tasca educativa: preparar els alumnes per al repte de viure, treballar i exercir la ciutadania de 
manera responsable en la societat actual i futura. 

L'EIC ofereix totes les etapes formatives de l’alumne, una formació integral des de P1 fins a 
Batxillerat nacional i internacional. 

Director de lleure 
 
Descripció/tasques: 

- Programar les activitats de lleure pels alumnes d’infantil i primària 

- Definir amb la resta de l’equip els objectius educatius, tòpics. 

- Comunicar-se amb les famílies, de forma directa i en presentacions col·lectives.  

- Facilitar l´adaptació de l´alumnat durant l’estada al Summer Camp. 

- Vetllar per la seguretat i benestar dels infants 

- Liderar les reunions amb els monitors i gestionar l’equip. 

- Coordinar les activitats de lleure. 

- Fer una avaluació de les activitats realitzades. 
 

Requeriments: 

- Bon nivell d’anglès, valorable el coneixement d’altres idiomes. 

- Nivell C de Català. 

- Títol director de lleure 

- Mínim de 5 anys d’experiència en realització de campus d’estiu o similars 

Ofereix: 

- Entorn internacional, facilitant l'aprenentatge de llengües.  

- Creixement en responsabilitats i lideratge de projectes depenent d’aptituds 

- Horari: de 8.30-17h 

- Inici: juny fins inici setembre. 

Observacions: 

- Es demana que siguin persones organitzades, pro actives, responsables, amb 
capacitat de treballar en equip, amb orientació a l’excel·lència i als estudiants. 

 

Els interessats poden enviar el CV a: recruitment@escolainternacional.org 


