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Integrador/a Social pel Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà 

Referència: SEL - 00102 

Descripció de l’oferta: Seleccionem, pel Servei d’Intervenció Socioeducativa no residencial i 

preventiu d’atenció a la infància, l’adolescènia i les seves familíes de la comarca Berguedà, dos 

professionals titulats en Integració Social.  

El Servei d’Intervenció Socioeducativa per a infants i adolescents i les seves famílies té com a 

missió prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil i adolescent, oferint un espai de 

treball socioeducatiu preventiu a través del lleure i de l’oci educatiu a les diferents poblacions de 

la comarca. 

La persona seleccionada, col·laborarà amb l’educador social en l’elaboració del pla educatiu 

individual, atendrà les demandes diàries, en relació a l’infant i la família. S’ocuparà de potenciar la 

implicació de les famílies i la participació dels infants en les activitats del servei, afavorir la cohesió 

i la integració del grup d’infants, dissenyar i creació de materials educatius per a la realització 

d’activitats, detectar, prevenir i intervenir en situacions de risc. 

Requisits: 

Formació: serà imprescindible disposar del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social. 

 Experiència: Aconsellable disposar de mínim 3 anys d’experiència prèvia en un lloc de treball 
similar. 

Informàtica: usuària habitual de les eines ofimàtiques. 

Idiomes:  Domini del català i el castellà. 

Residència: Berga o rodalies. 

Altres: es requereix carnet de conduir B i vehicle propi, per realitzar el desplaçament a les 
diferents poblacions de la comarca. 

Pensem en un professional de l'àrea social compromès i orientat en la millora de la qualitat de 

vida de les persones. Amb competències per establir vincles afectius i de confiança amb els 

infants. Amb capacitat d’observació i anticipació a possibles situacions de risc. Amb habilitats 

comunicatives per establir un estil d’interecció social proper i de confiança. 
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S’ofereix: 

Nombre de llocs ofertats: dues vacants d’integrador/a social 

Integrador 21h setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, en horari majoritàriament de tardes. 

Integrador 9h setmanals distribuïdes en dos dies setmanals a concretar, en horari majoritàriament 

de tardes. 

Contracte: setembre 2016 fins juny 2017 

Salari:  integrador a 21h  setmanals tindrà una retribució bruta de 709.14 euros x 14 pagues i 

l’integrador de 9h setmanals de 303.99 euros x 14 pagues. 

La resta de condicions es regiran d’acord al Conveni d’acció social amb infants, famílies i d’altres 

en situació de risc de Catalunya. 

Interessats/de envieu CV detallat mitjançant correu electrònic a: rrhh@sumaracciosocial.cat 

Data límit: 18/07/2016 

Es garanteix la màxima confidencialitat (Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de 

dades de caràcter personal). 
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