
 

 

 

Integrador/a Social pel Centre Obert Adolescent                                                                                        

(Santa Coloma de Gramenet) 
 

Cicle Formatiu Grau Superior acabat en Integració social. 

Amb títol de monitor d’activitats de lleure. 

 

Capacitat per fer plans de treball individualitzats amb adolescents i famílies. 

Capacitat de dissenyar i programar activitats de lleure. 

Capacitat d’atenció socioeducativa individual, grupal i de les famílies. 

Dinamisme, flexibilitat i empatia. 

Capacitat de coordinar equips de voluntariat i alumnat en pràctiques. 

 

Experiència de treball socioeducatiu i de lleure amb adolescents de 12 a 16 anys. 

Experiència en treball amb població en risc. 

Experiència en l’elaboració, aplicació i avaluació de plans de treball amb famílies i adolescents en situació 

de vulnerabilitat i/o risc social. 

Domini de la llengua catalana (equivalent a nivell C). 

 

Seguiment del procés socioeducatiu d’adolescents del Centre Obert amb el suport i supervisió de la 

persona responsable de projecte. 

Participar en el disseny de la programació, realització i en l’avaluació de les activitats de grups 

d’adolescents de 12 a 16 anys. 

Atenció grupal i individual. 

Dinamització de grups i de les seves famílies. 

Coordinació i animació de l’equip de voluntariat i alumnat en pràctiques. 

Manteniment i gestió dels materials i espais del projecte. 

 

HORARI 25h setmanals de dilluns a divendres, en horari de tarda majoritàriament.  Ocasionalment treball 

en cap de setmana, a compensar amb el còmput anual d’hores. Casals per vacances escolars i colònies 

d’estiu. 

SOU BRUT 988,38€ bruts mensuals per 12 pagues. 

TIPUS DE CONTRACTACIÓ Contracte indefinit 

INCORPORACIÓ Setembre 2022. Les entrevistes es realitzaran la primera quinzena 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. 

 

 

Envieu el currículum abans del 02/09/2022 en document adjunt en format PDF per correu 

electrònic a rh003@casaldelsinfants.org amb la referència 2207ICOAC a l’assumpte 

FORMACIÓ 

COMPETÈNCIES 

EXPERIÈNCIA I REQUERIMENTS 

FEINA 


