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Educador/a Social pel Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà 

Referència: SEL - 00101 

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 diplomats/es graduats/es en educació 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. 

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

treballar l’adquisició de competències socials, estimular la paricipació de la vida comunitària del 

territori, prevenir  i evitar el deteriorament de les situacions de risc, promoure la construcció de 

valors individuals i col·lectius, promoure els hàbits saludables, orientar al es famílies en la seva 

funció educativa, entre d’altres tasques relacionades amb la dinamització del servei. 

Requisits: 

Formació: titulat universitari de l’àrea Ciències de l’Educació o Ciències Socials, preferentment 
diplomat/da o graduat/da en Educació 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 facilitat per l'establiment de relacions i contactes socials amb altres 

persones. Disposar de bones habilitats socials i d'empatia vers els altres així com 

d'autoconeixement propi, imprescindibles per desenvolupar el lloc de treball. 
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S’ofereix: 

Nombre de llocs ofertats: dues vacants d’educador: 

Educador 32h setmanals distribuïdes de dilluns a divendres, en horari majoritàriament de tardes. 

Educador 12h setmanals distribuïdes en dos dies setmanals a concretar, en horari majoritàriament 

de tardes. 

Contracte: setembre 2016 fins juny 2017 

Salari:  educador a 32h setmanals tindrà una retribució bruta de 1222.91 euros x 14 pagues i 

l’educador de 12h setmanals de 458.57 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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