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www.casaldelsinfants.org 
 

Busquem Educador/a  Comunitari per al  
Projecte Caseta del Barri Salvador Seguí del  barri del Raval 

(Barcelona) 
 

Formació  Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, 
Psicopedagogia o altres estudis equivalents del camp social o experiència 
professional equivalent. 

 Es valorarà formació i coneixements relacionats amb el treball comunitari, 
promoció participació social del veïnatge, la convivència, l’espai públic i la 
immigració. 
 

Competències    Competència en la direcció i el lideratge de l’equip contractat, voluntariat i alumes 
en pràctiques. 

 Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles. 
 Visió innovadora i estratègica de l’àmbit d’intervenció. 
 Capacitat de dissenyar, planificar, realitzar i avaluar projectes comunitaris de 

promoció i suport a grups i organitzacions veïnals i d’intervenció socioeducativa a 
l’espai públic. 

 Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball en la intervenció 
socioeducativa acord amb les necessitats detectades. 

 Capacitat de coordinació i treball en xarxa amb serveis, projectes i recursos tant de 
l’entitat com amb les xarxes locals dels territoris. 

 Dinamisme i autonomia en la resolució de conflictes. 
 Es valorarà domini d’alguna de les llengües dels diferents col·lectius de la zona 

(àrab, urdú, bengalí) o de llengües vehiculars com l’anglès o el francès. 
 

Experiència i 
requeriments 

 Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C). 
 Experiència prèvia en projectes de mediació i dinamització comunitària. 
 Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb població 

en desavantatge social. 
 Experiència en el disseny, realització i avaluació de projectes socioeducatius. 
 Experiència en intervenció a l’espai públic: observació participant i intervenció 

educativa en medi obert 
 Es valorarà coneixement del barri del Raval, de la complexitat de les dinàmiques 

que s’hi donen i dels seus col·lectius culturalment diversos. 
 

Feina  Ampliar l’abast de la participació comunitària, detectant i vinculant a nous veïns, 
comerciants i/o entitats. 

 Detectar incidències a nivell físic i/o de manteniment de l’espai, activant els serveis 
municipals competents  i fer propostes de millora si s’escau 

 Coordinació i treball en equip amb altres agents de l’entorn. 
 Dinamització de l’espai lúdic La caseta del Barri. 
 Coordinació de l’equip educatiu (contractat, voluntari i pràctiques). 

 
Horari 20h setmanals. Horari: dimarts i dijous tarda, i dissabtes matí. 
Sou brut 875,37€ brut mensual. 

 
Incorporació immediata 

 
Durada del 
contracte 

Fins a 30/09/18 

  

http://www.casaldelsinfants.org/


 
 
Altres 

 
Imprescindible disposar del Certificat d’antecedents de delictes sexuals. 
Es garanteix la confidencialitat en el procés de selecció 
No es podran respondre consultes particulars o específiques. 
Només s’acceptaran CV per mitjà de correu electrònic. 
Només es donarà resposta als candidats entrevistats 
 

Enviar el currículum abans del 16/05/18 en document adjunt en format Word o PDF 
amb la referència 1805ECR a l’assumpte, a rh005@casaldelsinfants.org 
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