
 
 

 

OFERTA DE LLOC DE TREBALL 
PROMOCIO INTERNA: X  SELECCIO EXTERNA: X 

 

LLOC DE TREBALL: 

Denominació: Reforç Escolar Primària + Tècnic/a Centre Obert 

Servei/Projecte/Àrea: Taula Proinfància la Pau-Verneda 

Nº Places: 1  

 

CONDICIONS CONTRACTUALS: 

Tipus de Contracte: Fixe discontinu 

Duració del contracte: Gener 2023 a Juny 2023 

 
Jornada Habitual: 

12 hores setmanals (6h primària i 6h centre obert) 

*Dilluns i dimecres 

*Horari: 16:00 a 19:00h 

Remuneració: 459,50€ bruts mensuals per 14 pagues 

Centre de treball: Barcelona districte la Pau - Verneda 

 

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES: 

Descripció: 

El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de l'Obra Social "la Caixa" adreçada a la infància en situació de 

pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament 

d'una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l'equitat, la cohesió social i d'igualtat 

d'oportunitats per a la infància i les seves famílies. El programa, per tant, pretén facilitar tant la millora de la 

situació dels nens i les nenes i de les seves famílies com desenvolupar les competències i el compromís que els 

han de permetre assumir amb autonomia aquest procés de millora. 

 
Funcions del Centre Obert: 

 
1.Desenvolupar la tasca educativa en base al projecte socioeducatiu. 

2.Programar, preparar i desenvolupar les activitats i accions. 

3. Garantir l'atenció directa als i les infants i adolescents participants del projecte a través de l'accés a la 

informació, l'assessorament, la dinamització i l'acompanyament educatiu. 

4. Detectar, motivar i acompanyar als infants i adolescents en el procés de desenvolupar accions participatives, 

generades des del propi projecte. 

 

REQUISITS: 

Lloc de Residència habitual: Barcelona o rodalies 

 
Titulació: 

 
Titulats/graduats universitaris especialistes en 

Educació Social, Magisteri, Psicopedagogia o Psicologia 

Formació específica:  
Valorable títol de monitor/a o director/a de lleure.  

Experiència (tipus i temps)  
Experiència amb infants en situació de risc i/o en reforç educatiu  

Carnet de conduir: Indiferent 

Vehicle: Indiferent 

 
IDIOMES: 

Català nivell Alt 

Castellà nivell Alt 

Valorable altres idiomes 

OFIMÀTICA: Ofimàtica a nivell d'usuari/a 

Habilitats i competències:  

Motivació, empatia, capacitat de dinamitzar grup de nens/as, comunicació, autonomia, resolució de conflictes i 

treball en equip 

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V. 14 de desembre de 2022 

posteriorment a la data indicada no s' admetran més CV per aquest procès de selecció 

 

PL_Oferta Lloc de Treball_rev_1 


