
 

Enviar el currículum abans del 02/09/22 en document adjunt en format PDF amb 

la referència 2207EVB a l’assumpte a rh021@casaldelsinfants.org 

 

Educador/a per la línia 0-6 (Petita infància i famílies) a Badalona 

 

Titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Pedagogia, Psicopedagogia o altres estudis 

equivalents del camp social.  

Amb títol de Director/a d’activitats de lleure. 

Valorable formació o cursos en prevenció violència masclista i/o perspectiva de gènere. 

 

Capacitat de programar, executar i avaluar activitats socioeducatives amb infants en situació de desavantatge 

social. 

Capacitat d’atenció socioeducativa individual i grupal amb infància en risc. 

Dinamisme, flexibilitat i empatia. 

Capacitat de coordinar equips de voluntariat i alumnat en pràctiques. 

Capacitat relacional i de comunicació. 

Autonomia i capacitat resolutiva. 

 

Mínim 1 any d’experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i infants en 

situació de vulnerabilitat i/o risc social. 

Coneixement del treball amb la xarxa d’agents socials i experiència en treball comunitari. 

Alta autonomia de treball i organització amb la supervisió de la responsable de projecte. 

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C) 

Experiència en la intervenció en petita infància (etapa 0-6 anys). 

Experiència en dinamització i coordinació d’activitats socioeducatives amb infància en situació de desavantatge 

social. 

Experiència en dinamització i coordinació d’activitats amb famílies i en especial dones en situació de 

desavantatge social. 

Coneixements en orientació i suport a la criança de petita infància (etapa 0-6 anys). 

Coneixement i/o experiència en prevenció de violència masclista i perspectiva de gènere. 

Experiència en la intervenció socioeducativa mitjançant una metodologia grupal. 

 

Realització i supervisió de la programació i de les accions educatives. 

Intervenció socioeducativa en grup i individualment tant d’infants com de famílies /dones. 

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

(tutories, entrevistes amb les famílies i coordinació amb la xarxa dels agents socials corresponents). 

Coordinació de l’equip educatiu que intervé amb el grup, dinamització del voluntariat i seguiment del personal 

en pràctiques. 
 

HORARI 35 hores setmanals de dilluns a divendres. Ocasionalment, treball en cap de setmana a compensar 

amb el còmput anual d’hores. Activitats de casals i colònies a les vacances escolars. 

SOU BRUT 1.606,48€ bruts mensuals per 12 pagues. 

TIPUS DE CONTRACTACIÓ Contracte indefinit. 

INCORPORACIÓ Setembre 2022. Les entrevistes es realitzaran al mes de setembre. 

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 a les persones candidates entrevistades.  

FORMACIÓ 

 

COMPETÈNCIES 

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS 

FEINA 
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