
PROMOCIO INTERNA: X SELECCIO EXTERNA: X

LLOC DE TREBALL:

Denominació: 

Servei/Projecte/Àrea: 

Nº Places: 1

CONDICIONS CONTRACTUALS:

Tipus de Contracte:

Jornada Habitual:

Remuneració:

Centre de treball:

FUNCIONS/ COMPETÈNCIES:

Descripció:

REQUISITS:

Lloc de Residència habitual:

Titulació:

Formació específica:

Experiència (tipus i temps)

Carnet de conduir:

Vehicle:

IDIOMES:

OFIMÀTICA: 

Habilitats i competències:

DATA LIMIT DE PRESENTACIÓ DE C.V.

Autonomia, bones habilitats comunicatives (verbals i escrites), planificació i organització, flexibilitat, discreció.

OFERTA DE LLOC DE TREBALL

Tècnic/a del Tarda Jove

Tarda Jove

15/09/2022

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

El tarda jove és un servei que ofereix sensibilització i prevenció de la SIDA, i promoció de conductes afectiu-sexuals 

saludables per prevenir malalties de transmissió sexual, embarassos no desitjats i pràctiques de risc. Dirigit a joves de 12 a 

24 anys. Actualment també ofereix un assessorament per a la prevenció de violències i la promoció a les relacions 

equitatives.

1.Disseny, implementació, dinamització i programació de diversos tallers de sexualitat i afectivitat jove a les aules dels 

instituts de Sant Pere de Ribes, des de 2n de la ESO fins a Cicles Formatius (adaptar els tallers segons les edats dels i les 

joves a les quals van destinats (dels 12 als 30 anys) i també per al professorat i les famílies.

2.Coordinació periòdica amb les direccions i caps d'estudis dels centres on es duen a terme els tallers.

3.Disseny, implementació, dinamització i programació de diversos tallers, xerrades i activitats sobre la temàtica als Espais 

Joves de Sitges, Sant Pere de Ribes, i al Centre Cívic de les Roquetes.

4.Espai d'Assessoria sobre sexualitat i relacions afectives i/o sexo-afectives tant presencial com telemàticament als Espais 

Joves de Sitges i Sant Pere de Ribes.

5.Acompanyar i resoldre les consultes, dubtes i inquietuds manifestades dels i les joves que es posin en contacte.

6.Acompanyament de les consultes, dubtes i inquietuds manifestades de les famílies o membres del professorat i/o 

educadores i educadors que es posin en contacte per a acompanyar els i les joves en matèria de sexualitat.

7.Coordinació amb els educadors de carrer de Sant Pere de Ribes i les Roquetes.

8.Informar i orientar sobre els diferents recursos en matèria de sexualitat i afectivitat jove del territori, així com fer les 

derivacions pertinents.

9.Investigació i recerca constant sobre la temàtica.

10.Assistència a tallers i formacions sobre la temàtica per a ampliar els camps de coneixement.

11.Gestió i reconducció dels conflictes sorgits als tallers i activitats mitjançant pràctiques restauratives.

12.Aplicació de la mirada sistèmica i acceptació de totes les intervencions.

13.Aplicar sempre i rigorosament la perspectiva de gènere transfeminista a totes les activitats proposades.

14.Conscienciar i fer altaveu en la importància d'una educació sexual integral i holística centrada en el plaer i 

l'autoconeixement i la preservació dels Drets Sexuals i Reproductius.

Indefinit

15 hores setmanals (majoritàriament disponibilitat, matins i una tarda)

574,37 euros mensuals bruts x 14 pagues

Sant Pere de Ribes-Sitges

Territori Garraf

Experiència de mínim un any dinamitzant grups, elaborant 

material i executant tallers per a joves i infància (cicle superior 

primària).

Si

Si

Català i castellà nivell alt

Nivell alt (excel per poder fer gràfics, enquestes, etc)

Grau universitari en Educació Social

Imprescindible que la persona tingui formació específica en 

gènere, sexualitat, violències.
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