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Educador/a pel Servei de Transició a l’Autonomia al barri del 

Raval (Barcelona) 

 

 

Titulació universitària en Educació Social. 
 
 
Capacitat de treball per objectius, optimitzant els recursos disponibles. 

Capacitat per elaborar, aplicar i avaluar plans de treball (individual i grupal) 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. 

Capacitat de dissenyar, executar, avaluar i fer seguiment d’accions socioeducatives i itineraris 

d’acompanyament a la inserció laboral i social per joves en risc social. 

Capacitat mobilitzar processos de participació i processos comunitaris.  

Capacitat relacional, de lideratge i de gestió d’equips de treball amb professionals contractats i voluntaris i 

alumnes en pràctiques. 

Capacitat, coneixements i autonomia resolutiva davant imprevistos i incidències, mediació i resolució de 

conflictes. 

 

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C) 

Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb joves en desavantatge social. 

Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials. 

Experiència en recursos d’habitatge i/o suport a joves en risc social 

 

Seguiment de la dinàmica interna i externa del pis. 

Creació i dinamització d’una xarxa social de suport als joves. 

Direcció i realització  de la programació  i de  les accions educatives. 

Intervenció socioeducativa en grup i  individualment. 

Acompanyament socioeducatiu: anàlisi de necessitats, co-elaboració, aplicació i co-avaluació dels plans de 

treball (tutories, assemblees i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents). 

Coordinació de l’equip educatiu (voluntariat i pràctiques). 

 

HORARI 40 h setmanals de dilluns a divendres. Ocasionalment treball en caps de setmana a compensar 

en el còmput anual d’hores. Disponibilitat de tenir el mòbil de guàrdia 1 setmana al mes, amb la remuneració 

corresponent segons conveni. 

SOU BRUT 1.799,98€ bruts mensuals per 12 pagues 

INCORPORACIÓ Gener 2022 

 

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. 

FORMACIÓ 

COMPETÈNCIES 

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS 

FEINA 


