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6.5. CATÀLEG DE PERFILS PROFESSIONALS MÉS DEMANDATS

Per tal de fer una descripció dels perfils professionals més sol·licitats en el
sector de les activitats extraescolars no formals a la ciutat de Terrassa, s’ha
analitzat la informació recollida sobre el personal que les entitats entrevistades
han manifestat tenir intenció d’incorporar en el proper any.

La pregunta que se’ls va formular va ser “La seva entitat preveu la necessitat
d’incorporar en el proper any a nous professionals d’atenció educativa i de
lleure per donar resposta a la demanda d’activitats?” . I en cas afirmatiu, “Quins
perfils professionals i en quin número?”. La informació recollida procedeix d’un
total de 14 entitats que ha respost afirmativament a la necessitat d’incorporar
nou personal.

A continuació es descriuen els perfils professionals més sol·licitats, i que tenen
intenció d’incorporar-se a la organització en el termini d’un any, per part de les
entitats del sector que ofereixen aquest tipus d’activitats educatives. Les fitxes
dels perfils apareixen de més a menys demandats.

En cada una de les fitxes s’introdueixen els camps següents:

 Nom del perfil professional: denominació del professional que realitza la
feina.

 Definició: explicació sobre el contingut de la feina a desenvolupar pel
professional.

 Funcions: descripció de quines són les funcions específiques
relacionades amb el perfil.

 Titulació requerida: formació requerida per tal d’exercir en el camp
concret en el qual s’incorpora, segons el que especifiquen les entitats
que han donat resposta al qüestionari.

 Formació complementària: altres requeriments formatius que es
demanen per desenvolupar la feina, segons el que especifiquen les
entitats que han donat resposta al qüestionari.

 Competències que es requereixen: capacitats específiques necessàries
per exercir en aquell camp o àmbit específic, segons el que especifiquen
les entitats que han donat resposta al qüestionari.

 Àmbits d’actuació: sortides professionals o camps en els quals pot
treballar.

 Qui proveeix: qui forma i atorga la certificació o titulació requerida.

 Previsió augment de llocs de treball: aproximació al volum de creixement
en llocs de treball, segons el que especifiquen les entitats que han donat
resposta al qüestionari.
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 Retribució mitjana bruta anual: nivell salarial segons el que especifica el
conveni col·lectiu del sector.

Per completar aquesta informació, s’han consultat fonts secundàries
d’informació, especialment en la definició del perfil i les seves funcions
(convenis col·lectius, definicions de perfils professionals, bases de dades de
formació i perfils, etc.). La resta de dades s’han extret de la descripció que les
entitats han realitzat sobre els perfils a incorporar en un període breu de temps.
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A) MONITOR D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
NOM PERFIL PROFESSIONAL MONITOR D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

DEFINICIÓ

És la persona que, amb la titulació acadèmica requerida per la legislació vigent i/o experiència acreditada en
l’activitat, exerceix la seva activitat educativa en el desenvolupament dels programes, dins el marc pedagògic
establert per l’activitat d’acord amb la legislació vigent, i desenvolupa la seva funció educativa en la formació
integral dels infants i joves, i té cura de l’ordre, seguretat, alimentació i neteja personal i esbarjos dels infants.

FUNCIONS

El treball de monitor/a en el lleure varia segons el lloc on es realitzi:
- En l'àmbit escolar: les feines més habituals són de monitor/a de menjador, de monitor/a de pati, de suport
d'activitats extraescolars ...
- En l'àmbit de l'educació en el lleure: les feines més habituals són de monitor/a o director/a d'activitats de
temps lliure infantil i juvenil (colònies, casals, campaments ...), de monitor/a ludotecari/ària, de tallerista o de
monitor/a especialitzat/ada.
- En l'àmbit d'oci en general: hi ha feines de monitor/a de fires i de parcs, d'animador/a turístic/a, d'educador/a
especialitzat/ada ...

TITULACIÓ REQUERIDA
Diploma de Monitor d’activitats en el lleure

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ
Serveis d’acollida, transport escolar, reforç a l’aula, menjadors, programes i projectes en el medi natural,
activitats extraescolars, tallers, aules d’estudi, i d’altres d’assimilables dins i fora del marc escolar.

QUI PROVEEIX

Escoles de formació reconegudes per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat que és qui regula la
formació necessària per obtenir aquests diplomes, reconeix les escoles que poden fer aquesta formació i
expedeix el carnet corresponent un cop l’escola reconeguda certifica que l’alumne/a ha superat el curs.

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA
Entitats de lleure educatiu infantil i juvenil
Empresa del sector del lleure

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
70

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
13.300 euros anuals segons taules salarials del 1r Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i
sociocultural de Catalunya per l’any 2007
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B) TALLERISTA
NOM PERFIL PROFESSIONAL TALLERISTA

DEFINICIÓ

Persona que desenvolupa activitats monogràfiques dintre del marc d’un projecte lúdic o
sociocultural (activitats escolars no reglades, d’activitats socioformatives i de qualsevol altra
especialitat assimilada).

FUNCIONS
Organitzar activitats específiques sobre un tema concret.

TITULACIÓ REQUERIDA
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN
ÀMBITS D'ACTUACIÓ
QUI PROVEEIX

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA
Centre cívic

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
15

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
16.300 euros anuals segons taules salarials del 1r Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu
i sociocultural de Catalunya per l’any 2007
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C) PROFESSOR D’ANGLÈS

NOM PERFIL PROFESSIONAL PROFESSOR D’ANGLÈS

DEFINICIÓ
Expert en llengua anglesa i la seva literatura i cultura.

FUNCIONS

Impartir docència, traduir texts i documents actuals, interpretar texts antics, corregir texts, intèrpret
a empreses o serveis turístics o en situacions d’intercanvi de cultures, investigació en el camp
literari, organitzar i documentar fonts d’informació, i a les administracions públiques planificant
polítiques lingüístiques i totes les tasques pròpies d’un tècnic superior de l’administració.

TITULACIÓ REQUERIDA
Llicenciatura en Filologia Anglesa o certificat Cambridge CELTA

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Monitor d’activitats de lleure

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Docència, investigació, sector turística, empreses editorials, assessorament lingüística, crítica
literària, especialista en texts antics, en gramàtica i lingüística, traducció i interpretació i
administració pública.

QUI PROVEEIX
Universitat/Universitat de Cambridge

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA

Acadèmia d’idiomes
AMPA

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
11

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
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D) MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR

NOM PERFIL PROFESSIONAL MONITOR DE MENJADOR ESCOLAR

DEFINICIÓ

Persona que té una intervenció educativa en el temps del migdia a l’escola, fent d’aquest un espai
educatiu de lleure.

FUNCIONS

TITULACIÓ REQUERIDA
Diploma de Monitor d’activitats de lleure

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ
Menjadors escolars

QUI PROVEEIX

Escoles de formació reconegudes per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat que és
qui regula la formació necessària per obtenir aquests diplomes, reconeix les escoles que poden
fer aquesta formació i expedeix el carnet corresponent un cop l’escola reconeguda certifica que
l’alumne/a ha superat el curs.

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA
Associació educativa

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
10

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
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E) DIRECTOR D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE
NOM PERFIL PROFESSIONAL DIRECTOR D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

DEFINICIÓ

Persona que assumeix al més alt nivell objectius globals dintre de l’entitat i es responsabilitza
d’ells, planificant, organitzant i dirigint el conjunt dels departaments i els programes.

FUNCIONS

Les funcions principals a desenvolupar són: l’anàlisi, planificació, organització, execució i control
de les activitats a realitzar per l’entitat en la qual treballa.

TITULACIÓ REQUERIDA
Diploma de Director d’activitats en el lleure

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ
Colònies, casals, campaments, rutes, camps de treball, etc. 

QUI PROVEEIX

Escoles de formació reconegudes per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat que és
qui regula la formació necessària per obtenir aquests diplomes, reconeix les escoles que poden
fer aquesta formació i expedeix el carnet corresponent un cop l’escola reconeguda certifica que
l’alumne/a ha superat el curs.

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA

Entitats de lleure educatiu infantil i juvenil
Entitat cultural
Empresa del sector del lleure

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
5

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
19.000 euros anuals segons taules salarials del 1r Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu
i sociocultural de Catalunya per l’any 2007
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F) DANSAIRE D’ESBART
NOM PERFIL PROFESSIONAL DANSAIRE D’ESBART

DEFINICIÓ

FUNCIONS
Ensenyar i organitzar activitats per a l’aprenentatge de l’esbart.

TITULACIÓ REQUERIDA
Experiència en dansa.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

QUI PROVEEIX

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA
Entitat cultural

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
5

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL



Les activitats educatives no formals com a element de competitivitat de la societat terrassenca / 159

G) VOLUNTARI
NOM PERFIL PROFESSIONAL VOLUNTARI

DEFINICIÓ

Persona que dóna suport en les activitats d’una entitat, sota la responsabilitat i coordinació de la
persona encarregada.

FUNCIONS

TITULACIÓ REQUERIDA

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

QUI PROVEEIX

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA
Entitats lleure educatiu infantil i juvenil

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
4

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
Sense retribució



160 / Les activitats educatives no formals com a element de competitivitat de la societat terrassenca

H) MONITOR D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
NOM PERFIL PROFESSIONAL MONITOR D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

DEFINICIÓ

Persona capacitada i amb coneixements en l’àmbit de l’esport concret per organitzar activitats
esportives per a infants i joves.

FUNCIONS

Organitza, dóna suport i participa directament en totes les activitats de tipus esportiu que es
desenvolupen en el centre esportiu o escolar on es realitzin. Es desenvolupen tasques d’iniciació i
animació esportives, així com direcció tècnica de la pràctica esportiva, inclús a nivell de
competició.

TITULACIÓ REQUERIDA
Diploma de Monitor d’activitats de lleure

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Coneixement activitats esportives

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Centres educatius (públics i privats) o altres entitats i/o empreses que organitzin aquest tipus
d’activitats.

QUI PROVEEIX

Escoles de formació reconegudes per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat que és
qui regula la formació necessària per obtenir aquests diplomes, reconeix les escoles que poden
fer aquesta formació i expedeix el carnet corresponent un cop l’escola reconeguda certifica que
l’alumne/a ha superat el curs.

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA

Gimnàs
Entitat cultural

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
2

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
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I) PREMONITOR
NOM PERFIL PROFESSIONAL PREMONITOR

DEFINICIÓ
Persona que dóna suport a la tascar realitzada pels monitors d’activitats en el lleure.

FUNCIONS
Ajudar en la realització de les activitats organitzades pels monitors d’activitats en el lleure.

TITULACIÓ REQUERIDA
Diploma de premonitor d’activitats de lleure

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

QUI PROVEEIX

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA
Entitat lleure educatiu infantil i juvenil

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
2

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
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J) EDUCADOR SOCIAL
NOM PERFIL PROFESSIONAL EDUCADOR SOCIAL

DEFINICIÓ

L’Educació Social pretén respondre als diferents tipus de necessitats educatives i socials, en les
diferents àrees de l’educació no formal: educació d’adults, formació en la 3ª edat, reinserció social
de persones inadaptades o amb discapacitats, etc. Proporciona una formació que permet
desenvolupar tasques professionals en sectors del mercat laboral com són: infància, adolescència
i 3ª edat, àmbits de justícia, benestar social i educació, animació sociocultural, marginació, risc o
inadaptació social.

FUNCIONS

Intervenció en problemàtiques socio-educatives en diferents àmbits: educació permanent d’adults,
inserció socio-laboral, formació i orientació ocupacional, marginació social i cooperació d’animació
socio-cultural.

TITULACIÓ REQUERIDA
Diplomatura en Educació Social

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Mediació
Gestió de conflictes
Monitor en el lleure

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN
Pràctica amb adolescents

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Intervenció educativa per al desenvolupament comunitari i familiar
Marginació, drogodependència i exclusió social
Animació i gestió sociocultural
Intervenció socioeducativa amb menors
Atenció socioeducativa a la diversitat

QUI PROVEEIX
Universitat

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA

Entitat de lleure educatiu infantil i juvenil
Equipaments municipals (biblioteca)

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
2

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
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K) CUINER
NOM PERFIL PROFESSIONAL CUINER

DEFINICIÓ

Encarregat de la preparació d’aliments, responsabilitzant-se del seu bon estat i presentació, així
com de la polidesa del local i estris de cuina.

FUNCIONS
Cuinar i preparar els menjars a les escoles.

TITULACIÓ REQUERIDA

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

QUI PROVEEIX

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA
Empresa del sector del lleure

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
2

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL

14.081 euros anuals segons taules salarials del 1r Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu
i sociocultural de Catalunya per l’any 2007
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L) MESTRE DE DANSA
NOM PERFIL PROFESSIONAL

MESTRE DE DANSA

DEFINICIÓ
Persona que imparteix classes de dansa.

FUNCIONS
Ensenyar i organitzar activitats per a l’aprenentatge de la dansa.

TITULACIÓ REQUERIDA
Coneixements de ball

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

QUI PROVEEIX

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA
AMPA

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
1

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
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M) TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL (ATENCIÓ DE 0 A 6 ANYS)
NOM PERFIL PROFESSIONAL

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL (ATENCIÓ DE 0 A 6 ANYS)

DEFINICIÓ
Es la persona amb capacitat per programar, intervenir educativament i avaluar programes
d’atenció a la infància, aplicar els mètodes d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el
desenvolupament autònom dels nens i nenes de 0 a 6 anys, i organitzar-ne els recursos
adequats.

FUNCIONS
Programació  i avaluació dels processos educatius i d’atenció a la infància. Preparació,
desenvolupament i avaluació d’activitats destinades al desenvolupament d’hàbits d’autonomia i a
l’atenció de necessitats bàsiques. Preparació, desenvolupament i avaluació de projectes
educatius formals i no formals.

TITULACIÓ REQUERIDA
Tècnic superior en Educació Infantil (CFGS)

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ
Com a educador/a infantil en llars d’infants; animador/a infantil en colònies d’estiu, tallers,
ludoteques.

QUI PROVEEIX

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA
Gimnàs

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS
1

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
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N) MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL
NOM PERFIL PROFESSIONAL

EDUCADOR INFANTIL

DEFINICIÓ
El mestre d’educació infantil s'encarrega del desenvolupament i de l'aprenentatge dels nens i de
les nenes de zero a sis anys, amb capacitat de dissenyar experiències educatives adients per
aconseguir uns objectius educatius específics. Aquest professional contribueix a desenvolupar la
identitat personal del nen i de la nena, a fer-los conèixer el medi físic i social, i les possibilitats de
comunicació i de representació.

FUNCIONS
Impartir docència a centres públics i privats a nivells d’educació infantil; també a centres
preescolars d’escoles bressol.

TITULACIÓ REQUERIDA
Diplomatura en magisteri-especialitat educació infantil

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

COMPETÈNCIES QUE ES REQUEREIXEN

ÀMBITS D'ACTUACIÓ
Mestre generalista en l’etapa d’educació infantil; com a professional en programes d’atenció a la
infància, ludoteques, aules d’educació especial, serveis educatius de suport a l’escola; i en el
camp de l’educació no formal, actuaria com a educador en el lleure, elaboració de materials
educatius, autoocupació en serveis educatius complementaris, etc.

QUI PROVEEIX
Universitat

TIPUS D’ENTITATS AMB DEMANDA
Empresa del sector del lleure

INCREMENT EN EL Nº DE PROFESSIONALS -

RETRIBUCIÓ MITJANA BRUTA ANUAL
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Volum de creixement de professionals en el sector

Per poder calcular el creixement en nombre dels professionals en el sector
segons les diferents categories laborals, s’ha pres com a referència la
informació facilitada per les 14 entitats que han expressat la seva intenció
d’incorporar nou personal, atenent a les seves necessitats més immediates.

Per tal de poder mesurar el creixement percentual per a categoria professional,
els diferents perfils professionals s’han classificat segons les categories amb
què s’ha recollit el volum de personal actual que treballa a les entitats. I aquells
perfils que no s’han pogut incloure en cap categoria, s’han mantingut
separadament.

A partir de la informació aportada, i tenint en compte el volum de professionals
que aglutinaven en la seva plantilla en el moment de participar en la recerca,
s’ha calculat el volum total de professionals que s’incorporaran en el sector per
a cada categoria, així com el creixement mitjà percentual que suposarà per a
cada perfil professional.
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TAULA 21. VOLUM DE PERSONAL A INCORPORAR PER LES ENTITATS EN EL PROPER
ANY

CATEGORIES SUBCATEGORIES
Nº de

professionals
actuals

Nº de persones a
incorporar % increment mitjà

Coordinador/a
activitats lleure  24 5 20,8

Monitor/a
activitats lleure  93 70 75,3

Animador/a   - -
Tallerista  7 15 214,3
Informador/a   - -
Titulat/da
superior

Professor
d’anglès 15 11 73,3

Educador social 2
Titulat/da mitjà

Educador infantil
8

ns
25,0

Monitor menjador  * 10 *

Voluntaris  * 4 *
Premonitor  * 2 *
Cuiner  * 2 *

Monitor activitats
esportives 2

Mestre dansa 1
Monitor activitats
extraescolars

Dansaire d’esbart

*

5

*

CFGS-Atenció de
0 a 6 anys  * 1

*
Base: 14 entitats
* No ha estat possible calcular el percentatge d’increment mitjà degut a què no es coneix el
volum de personal d’aquestes característiques existent a aquelles entitats que han respost
sobre el tipus de personal que incorporaran a curt termini.

Un cop calculat l’increment mitjà a cada categoria laboral segons les respostes
recollides de les entitats,  es pot fer una aproximació al creixement que es
preveu es produirà en el volum de professionals del sector segons el personal
comptabilitzat en l’estudi en les 47 entitats que han facilitat informació sobre el
seu personal.
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TAULA 22. PROJECCIÓ SOBRE EL CREIXEMENT DE PERSONAL A MITJÀ TERMINI
SEGONS ELS PROFESSIONALS ACTUALS EN EL SECTOR

Nº de
professionals

actuals
Aproximació a l’increment en nº

de professionals

Coordinador/a activitats lleure 64 13
Monitor/a activitats lleure 328 247
Animador/a 0 -
Tallerista 15 32
Informador/a 0 -
Titulat/da superior 35 26
Titulat/da mitjà 8 2
TOTAL 450 320

Base: 47 entitats

D’altra banda, a part de la projecció de creixement a curt termini de
professionals en el sector, es pot realitzar una comparativa mitjançant la
resposta que han donat 23 entitats han donat a la pregunta “Quins penseu que
seran els 3 perfils professionals més necessaris en el sector de les activitats
educatives no formals a mitjà termini (tres anys) a Terrassa?”. Segons les
respostes recollides, els perfils que en el futur seran més sol·licitats presenten
coincidències amb aquells que hi ha intenció d’incorporar, prenent major
rellevància el monitors d’activitats extraescolars diverses i l’educador
social, i apareixen altres professionals nous com el coordinador de lleure i
coordinador d’activitats i projectes de centre.

Finalment, cal dir que aquesta projecció en l’oferta presenta un nivell d’ajust
elevat amb la demanda futura previsible. Els resultats obtinguts en l’estudi
de la demanda mostren com el creixement de professionals que es preveu en
el sector coincideix amb aquelles activitats extraescolars que les famílies més
sol·liciten en un futur proper per als seus fills i filles en el municipi de Terrassa.

Així, l’elevada demanda d’activitats formatives relacionades amb l’anglès
constata la necessitat de creixement en professionals d’aquesta llengua, així
com l’augment en monitors extraescolars s’adreçarà a aquelles activitats que
més sol·liciten les famílies, com són la natació, el futbol, el bàsquet o la música.
I pel que fa al creixement de professionals del sector del lleure, seran
necessaris per atendre a les demandes de colònies i casals que manifesten les
famílies, així com sovint són perfils que es requereixen per realitzar també les
activitats abans mencionades.


