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Educador/a social per el Servei de Suport a les Famílies de la comarca del Berguedà 

Referència: SEL - 00095 

Descripció de l’oferta: Seleccionem, pel Servei de Suport a les Famílies de la comarca Berguedà, dos 

professionals diplomats/es o graduats/es en educació social que s’ocupin de garantir el correcte 

desenvolupament dels infants i adolescents en situació de risc social. 

El Servei de Suport a les Famílies té com a missió prevenir i disminuir les situacions de desprotecció infantil i 

adolescent, i cobrir i diversificar les diferents necessitats d’atenció dels menors en diferents nivells de risc (lleu, 

moderat i greu). 

Més concretament, la persona seleccionada portarà a terme entre d’altres, les següents funcions: promocionar 

el benestar de l’infant o adolescent i vetllar per la cobertura de les seves necessitats bàsiques; afavorir el seu 

desenvolupament personal i integració social i laboral; millorar la convivència familiar, afavorir els vincles 

emocionals i vincular la família amb el territori i la xarxa social, afavorint la seva integració a la comunitat; donar 

suport en l’adquisició d’aprenentatges i en l’assoliment de responsabilitats i habilitats socials així com 

compensar dèficits socioeducatius; observar i intervenir per reduir les situacions de risc, i prevenir-ne el 

deteriorament. 

Requisits: 

Formació: Diplomatura/grau en educació social. 

Experiència: Disposar de mínim 2 anys d’experiència prèvia en un lloc de treball similar.  

Cerquem un perfil competencial amb intel·ligència social, empatia i estabilitat emocional. Amb capacitat de 

planificació i organització.  Amb un bon domini de les eines ofimàtiques, nivell C de català.  

Idiomes:  Domini del català i el castellà. 

Residència: Berga o rodalies. 

S’ofereix: 

Nombre de llocs ofertats: 2 

Horari:  La jornada de treball serà de 35 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres (horari a concretar). 

Contracte: Obra i servei Determinat 

Salari:  A concretar segons el que estableix el Conveni d’Acció Social amb Infants, joves i altres en risc. 

 

 

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: 29/06/2016 

Es garanteix la màxima confidencialitat (Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal).  


