
 

 

 

BUSQUEM PARELLA EDUCATIVA PEL SERVEI D’INTERVENCIÓ EN MEDI 
OBERT DE MONTMELÓ! 
 
Tasques principals 

● Gestió, coordinació i dinamització del servei de medi obert 
○ Impuls inicial del projecte 
○ Formulació i execució de projectes específics  
○ Redacció d’informes de seguiment de les actuacions realitzades  
○ Detecció i anàlisi de les necessitats d’atenció i acompanyament a la infància, 

adolescència i joventut a l’espai públic i els seus llocs de trobada i reunió 
○ Desplegament de treball en xarxa i comunitari amb els recursos del territori 
○ Avaluació de la globalitat del projecte i aplicació de propostes de millora 

 

● Vinculació d'adolescents i joves al servei i dinamització d’accions i projectes 
○ Contactar amb grups de joves al carrer i a porta freda, en especial els/les que 

es troben en situació de vulnerabilitat 
○ Organitzar activitats d’apropament i connexió amb adolescents i joves 
○ Establir vincle educatiu amb joves amb dificultats desvinculats de la xarxa 
○ Preparar, realitzar i avaluar sessions i activitats grupals 
○ Dissenyar i executar amb els/les joves projectes que promoguin la millora de 

la seva situació (a través d’objectius personals, grupals, laborals, formatius...) 

 
Requisits 

● Cicle formatiu d’integració social, animació sociocultural o similars o superior 
● Experiència com a mínim de 3 anys en dinamització juvenil, infància i joventut en 

risc o lleure educatiu comunitari 

 
Competències i capacitats tècniques 

● Coneixements específics per al treball en medi obert. 
● Coneixements específics sobre infància i joventut en risc. 
● Domini de tècniques d’intervenció amb persones en situació de vulnerabilitat. 
● Domini de tècniques d’intervenció grupal i de participació juvenil 
● Experiència en mediació i gestió de conflictes  
● Experiència en programació i disseny d’activitats  
● Capacitat de redacció de documents 
● Capacitat de treball en equip 

 

 
 
 



 

 

Es valorarà 
● Experiència i formació en participació juvenil  
● Experiència i formació en medi obert 
● Participació en el món associatiu 
● Viure i/o estar vinculat al municipi i coneixement dels recursos del territori 
● Experiència en innovació i creació en el treball col·lectiu 

 
Condicions 

● Jornada laboral de 19 hores setmanals 
● Disponibilitat horària flexible, especialment les tardes de dimarts a dissabte 
● Sou de 800 € mensuals bruts 
● Categoria d’integració social 
● Contracte indefinit fix lligat a la temporalitat del projecte 

 
Procés de selecció i incorporació 

● Enviar el CV a persones@meseducacio.coop amb l’assumpte “Medi Obert 
Montmeló” 

● Omplir el formulari  
● Incorporació immediata 

mailto:persones@meseducacio.coop
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2wGKwXBDBvGlqjadpjr-aj3YbY2iBLC7nw1yw8l2y9MOEAw/viewform

