Si vols ser monitor/a de colònies d’estiu, aquesta és la teva oportunitat!
Només cal que omplis aquest qüestionari i el retornis a secretaria abans del
22 de desembre de 2017 per tal que el nostre centre de dades el pugui
processar. Aquest serà el primer pas perquè formis part de l’equip de
monitors i monitores de les colònies que més molen!
Nom i cognoms.
Sexe.

[ ] sí

Data de naixement.
Adreça de casa.
Curs actual.
Telèfon de contacte.
Adreça electrònica.
Idiomes que parles.

[ ] no

[ ] home

[ ] dona

[ ] ns/nc

Tens el títol de monitor/a de lleure?

[ ] sí

[ ] no

Si no el tens, tens intenció de treure-te’l?

[ ] sí

[ ] no

Tens el títol de director/a de lleure?

[ ] sí

[ ] no

Si no el tens, tens intenció de treure-te’l?

[ ] sí

[ ] no

Has anat mai de colònies amb el Daina-Isard?
Digues quines van ser les colònies que et van marcar més i explica el perquè.

Tens algun tipus d’experiència amb nens/es o en el món del lleure?
Explica’ns-ho! Ens serveixen colònies, casals d’estiu, caus, esplais, cangurs, etc.

Què fas durant el teu temps lliure? Participes en alguna activitat i/o
entitat?
Explica detalladament el que fas des que plegues a les 14:45h fins que vas a dormir. Fes
esmena també de les teves aficions i del que fas els caps de setmana. Per exemple: “sóc
el president del club de rol”, “organitzo aquelarres separatistes”, “sóc l’entrenador de
l’infantil de corfbol”, etcètera. Esmenta quin és el teu paper dins d’aquesta entitat i el nivell
de responsabilitat, implicació i dedicació (en quins moments hi estàs més ocupat).

(Si has intenta respondre a la pàgina anterior, et fem saber que tens tot aquest espai.)

Indica’ns la teva disponibilitat!
Formar part de les colònies implica haver de dedicar força hores del teu temps lliure. A
més, com a activitat extra d’una escola, comporta una certa responsabilitat. Marca les
caselles següents segons el teu grau de disponibilitat i el temps que estaries
disposat/da a dedicar a les colònies.

1 2 3 4 5
Dies d’estiu

[ ][ ][ ][ ][ ]

Durant l’any

[ ][ ][ ][ ][ ]

Caps de setmana

[ ][ ][ ][ ][ ]

Nits durant l’any (reunions entre setmana)

[ ][ ][ ][ ][ ]

Aquest divendres nit (només noies)

[ ][ ][ ][ ][ ]

Aquest dissabte nit (només nois)

[ ][ ][ ][ ][ ]

de l’1 (gens de disponibilitat) al 5 (total i absoluta disponibilitat)

Indica aquíqualsevol altra informació rellevant sobre la teva disponibilitat:

Per què vols ser monitor/a de colònies?
Exposa diversos motius.

Què és el que esperes de les colònies?
I què estàs disposat/da a donar?

Respon detalladament
Imagina’t que et trobes en una activitat durant la nit enmig del bosc i dos nens s’han
perdut. Quina és la teva reacció?

Quin és el teu Factor X?
Menciona en aquest apartat tot allò que facis i que pugui ser útil per a les colònies. Per
exemple, “toco el flabiol”, “tinc compte de Netflix i estic disposat a compartir-lo”, “conec en
Justin Bieber i podria venir a fer un bolo de gratelo”, “sóc un crack de l’edició de vídeo”,
“jo vaig inventar la informàtica”, “ma mare té una furgoneta vella que ens podríem endur”,
“mon pare es dedica a estampar samarretes”, etcètera.

Digues dos defectes i una virtut teva.

Per tu, què és el compromís?
Respon amb les paraules que pensis que sigui necessari

Digues el primer que et passi pel cap en llegir les següents paraules:
Referent:
Valors:
Pedagogia:
Convivència:
Reggaeton:

Consideres que ets una persona
extravertida?

[ ] sí

[ ] no

Et fa vergonya parlar en públic?

[ ] sí

[ ] no

Cuides la teva higiene personal?

[ ] sí [ ] sí, encara que sóc del cau [ ] no

Saps ballar balls de saló?

[ ] sí

[ ] no

Ets vegetarià/ana?

[ ] sí

[ ] no

Ets celíac/a?

[ ] sí

[ ] no

Completa les següents frases:
Escolta tu, que me n’he enterat que ...................................................................
............................................................................................................................. ................

Só
c el tí
pic que ..........................................................................................................
............................................................................................................................. ................

Quan se’n va el sol i cau la nit ............................................................................
.............................................................................................................................................

Indica’ns en aquest espai qualsevol altra cosa que et vingui de gust: altres
dades que vulguis aportar, comentaris en general, etc.

Dibuixa la teva família.
A més, adjunta una fotografia teva. I si és recent millor, que després no hi ha qui us
reconegui.

Estigues AL LORO de tot el que fem!
http://www.daina-isard.cat/coloniesestiu facebook.com/kulonies

Aquesta informació és recopilada i processada en exclusivitat i confidencialitat pel centre de dades de les Colònies. Si
vols que t’enviem puntualment informació sobre la nostra línia de productes cosmètics, escriu NO dins de la següent
casella [ ]. Si estàs interessat/da en la nostra política de privadesa, pregunta’ns-la.

