


PROCORNELLA 
Empresa Municipal de Promoci6 

Social, Urbana I Económica de Cornelli\1 S.A. 

BASES PER A LA CONTRACTACIO DE DOS PLACES DE MONITORS ESPORTIUS DE CAP DE 

SETMANA 

La present convocatoria s'estableix per a la contractació de dos places de Monitors esportius 

per prestar serveis als als centres de treball Pare Esportiu Llobregat i Complex esportiu i 

aquatic Can Mercader de !'empresa municipal Promoció social, urbana i economica de 

Cornella S.A. en horari de caps de setmana. 

Primera.- Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu, hauran de reunir 

les condicions i el requisits establert a la convocatoria i estar en possessió del títol formatiu 

Tecnic Superior en Animació d'activitats físiques i esportives, Habilitat o Acreditat (lnscrit al 

ROPE: Registre Oficial Professionals Esport a Catalunya) o Llicenciat en CAFE amb experiencia 

en el món del Fitness (Col·legiat al COPLEFC}, amb capacitació per exercir les funcions de la 

categoria professional objecte de la convocatoria que es desenvolupa en l'ambit de l'esport 

com a professional de Sala de fitness i activitats dirigides, entre d'altres: 

l.Fitness cardiovascular, Fitness muscular, ATB (Assessorament Tecnic de Benvinguda),

POP (Programes p�r Objectius) i Sessions Fitclass . 

2.Sessions dirigides de Spinning, lndoor Walking, BodyPump, Bodybalance, GAC, TRX,

HBX, Condicionament Total, BOSU, BodyBalance, Gim Gran, Aiguafit, Aiguagim, 

Aiguacross, Gim gran, Cross training, Aiguadance, SH'Bam, Step, Zumba, Entrenament 

Functional, Nordic Walking 

Entre les funcions, aptitud i actitud en el lloc de treball cal destacar: 

Sala Fitness 

l. Fer el seguiment del número de clients a cada hora.

2. Fer complir les normes d'higiene i seguretat de la sala de fitness.

3.lnteractuar amb els abonats del centre resolent dubtes, corregint execucions incorrectes

deis exercicis, ensenyant el correcte funcionament deis diferents equipaments. 

4. Detectar els possibles senyals d'alarma per sobreesfor<;: o sobreentrenament.

5. Comprovar que tot el material es traba al seu lloc i les maquines estan preparades per a la

seva propera utilització. 
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