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Oferta laboral: Dinamitzador/a juvenil 
  

Lloc a Ocupar:  Dinamitzador/a juvenil 

Àmbit d'intervenció: Educació Social Comunitària/Joventut 

Data Oferta:  9/12/2013 

Província:  Barcelona 

Municipi:  Lliçà de Vall 

Tipus de Contracte:  Obra/servei 

Categoria Laboral:  Tècnic mig 

Requisits Acadèmics:  Educador/a Social (diplomatura, grau o habilitació), pedagogia (llicenciatura o 
grau) 

Horari:  35 hores setmanals, de dimarts a dissabte, en horari de tarda, i dos matins per setmana. 

Salari:  De 18000 a 24000 € bruts anuals 

Descripció de la Plaça:  Dinamitzador/a juvenil a l'espai jove el Kaliu de Lliçà de Vall. 
Les seves funcions són: 

- Informar i assessorar els joves sobre aquells temes que siguin del seu interès per facilitar la seva 
promoció social i cultural, l’accés als serveis i recursos i la seva participació social. 

- Facilitar l’ús d’espais i infraestructures per al desenvolupament de les iniciatives dels propis 
joves. 

- Donar impuls i suport a les iniciatives de caire social i cultural dels joves i potenciar la seva 
participació comunitària. 

Haurà de desenvolupar un projecte socioeducatiu estructurat en sis espais: 
- Informació i Dinamització a l'Institut: Projecte adreçat al col·lectiu adolescent que pren, 

principalment, el centre d’ensenyament secundari com a escenari de la seva actuació. 
- Espai adolescent: espai de dinamització a l’equipament juvenil orientat a què els adolescents 

participin en la vida del seu municipi i tinguin un espai de lleure. 
- Espai jove: espai de dinamització orientat a facilitar recursos i suport als joves per desenvolupar 

les seves pròpies iniciatives, especialment en l’àmbit cultural. 
- Programació de tallers i altres activitats orientades a desvetllar interessos i formar grups 

d’afinitat. 
- Programació d’activitats d’oci nocturn. 
- Espai públic: relació amb els joves del municipi a l'espai públic. 

 
Formació i experiència: Educador/a social. Experiència en dinamització d'equipaments socioculturals. 
Experiència de treball en medi obert i dinamització de l'espai públic. 

  

Observacions: Interessats/des feu arribar Currículum Vitae a itinere@itinere.info abans del 15 de 
desembre. Incorporació: 1 de gener de 2014. 

 


