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Programa subvencionat per la Diputació de Barcelona, en el 
marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023, per a finançar noves oportunitats educatives 4.10: 
finançament de projectes innovadors de transicions 
educatives, a l’empara d'aquest, l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat selecciona per a l'exercici 2021 persones, amb el 
següent perfil: 

1 TÈCNIC/A PEL SERVEI D’ORIENTACIÓ 
FORMATIU I  D’ACOMPANYAMENT 

SOCIOEDUCATIU PER A JOVES ENTRE 16 I 24 
ANYS 

Es requereix:  
 Tenir 18 anys complerts.  
 Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal 

a Espanya.  
 Constar inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 Estar en possessió del Títol de Grau de Psicologia, Pedagogia, 

Psicopedagocia, Educació Socials o equivalents i especialitats similars.  
 Certificat de nivell de C de llengua catalana o equivalent. 

 
Es valora: 

 Experiència com a tècnic/a orientador/a amb joves preferentment amb 
risc d’exclusió social. 

 Experiència en formació: habilitats socials, motivació, resolució de 
conflictes, autoestima, dinàmiques, recerca de feina... 

 Altres coneixements complementaris: recursos per a joves, salut juvenil  
, drogodependències, salut mental ...  

 Disponibilitat horària 
 Estar empadronat/ada a Sant Boi de Llobregat. 
 Ser jove de 18 a 35 anys 

 
Funcions: 
 

 Acollida de joves participants del  projecte  
 Disseny de l’itinerari individual (pactat amb jove). 
 Seguiment integral de l’itinerari proposat. 
 Orientació educativa i sociolaboral. 
 Seguiment i acompanyament a la inserció laboral i educativa. 
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 Coordinació amb l’equip professional que participa en el projecte integrat. 
 Contacte amb agents locals,  i/o  educadors directes dels/les joves. 
 Portar a terme sessions grupals i dinamització de les mateixes  
 Fer el seguiment socioeducatiu a nivell indivudual i grupal  
 Coordinar-se amb l’àmbit de joventut, concretament amb el Servei d'informació 

Juvenil El Punt  i els serveis juvenils del territori  
 Fer difusió del projecte tant a joves com a entitats i serveis del territori 
 Portar les xarxes socials del projecte   
 Avaluar del projecte de forma continuada 

 
S’ofereix: 

 Contracte temporal de 4 mesos. 
 Incorporació setembre de 2021 
 Horari: disponibilitat horària  
 Jornada: 25 hores setmanals 
 Salari brut mensual: 1.405 pagues prorratejades 

 
Les persones interessades podran presentar-se via telemàtica a través del portal 
de tràmits de l'ajuntament: www.santboi.cat/GuiadeTràmits. Per finalitzar el 
tràmit online caldrà adjuntar còpia del DNI, Currículum Vitae, còpia del títol 
requerit, còpia del certificat del nivell C de català o equivalent, informe de vida 
laboral i documentació acreditativa en situació d’atur. El termini de presentació 
de sol·licituds estarà obert des del dia 14 al 20 de juliol, ambdós inclosos. De les 
instàncies rebudes es farà una primera selecció segons la formació i 
l'experiència de les persones interessades. S'iniciarà un procés de selecció 
només amb les candidatures que s'ajustin al perfil.  


