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En el marc del “Pla de suport a les polítiques socials 2022-2023”, dirigit 
als programes municipals d’ocupació que impulsen iniciatives que 
generen ocupació directa al territori, reforcen els dispositius i xarxes 
locals d’ocupació i milloren les condicions d’ocupabilitat de la població 
aturada, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona per a l'exercici 
2022,  
 
 
4 GRADUATS/DES UNIVERSITÀRIES EN ESPECIALITATS 

D'HUMANITATS. 
 

 
 

 
 
Es requereix:  
 

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

Espanya. 
 Imprescindible acreditar la inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 Estar en possessió d’un grau universitari en les branques d’humanitats: 

(geografia, història, humanitats, historia de l'art, filosofia,  filologia etc).  
 Certificat de nivell C de llengua catalana o equivalent. 

 
 

 
Es valorarà: 
 

 Coneixements similars en l’àmbit o servei on s’ubica la vacant. 
 Altra formació vinculada a la cartera de serveis de l’Ajuntament. 
 Usuari avançat d'eines 2.0 
 Coneixements d'anglès 
 Estar en possessió del CAP o Màster de Formació del Professorat 
 Estar empadronat/da a Sant Boi de Llobregat  
 

 

 
S’ofereix: 

 Contracte de 9 mesos de durada.  
 Horari: Tardes de dilluns a dijous i divendres matins. 
 Jornada: Jornada complerta. 
 Salari: 24.075€ bruts anuals 
 Incorporació al mes d’octubre 2022. 
 

 



N404/2022/000039 
 
 

                
 
 
La persona seleccionada s’encarregarà entre d'altres, de: 
 

 Coneixement del projecte de les edicions anteriors 
 Creació i manteniment d’un sistema de derivació d'alumnes 
 Configuració de grups i horaris. 
 Elaboració d’una base de dades de l’alumnat participant 
 Elaboració d’un informe de seguiment de l’alumne/a 
 Seguiment de l’assistència i gestió de les absències 
 Efectuació d’un seguiment qualitatiu individual 
 Creació de càpsules de tècniques d’estudi 
 Implementació d’un pla d’actuació del grup 
 Coordinar el seguiment i el suport a l’aprenentatge de l’alumne/a 

des d’una perspectiva pluridisciplinària. 
 Impartir les sessions de Suport a l'estudi a cada grup 
 Estar en contacte amb els/les tutors/res dels centres de secundaria 
 Estar en contacte i fer tutories amb les famílies. 
 Realitzar tasques d’organització i gestió del projecte. 
 Coordinació amb els i les referents del centres de secundaria parti-

cipants 
 Coordinació amb les tècniques i la cap de la Unitat de Joventut 
 Fer aportacions de millora i d'avaluació al projecte amvb la presen-

tació d'informes i una memòria anual 
 

 

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, cò-
pia del certificat del nivell C de català, informe de vida laboral i documentació 
acreditativa inscripció SOC.. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert 
des del dia 1 de al 9 de setembre de 2022, 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. 
 
*IMPORTANT: En finalitzar el procés de selecció, serà requisit imprescindible per a la 
contractació de les persones seleccionades la presentació del Certificat 
d’Antecedents Penals, en virtut a l’aplicació de la llei L26/2015 que modifica la LO 
1/1996 de Protecció Jurídica del Menor 


