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L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat selecciona:

1 Tècnic/a servei d’orientació d'àmbit comunitari
 

ES REQUEREIX: 

● Tenir 18 anys complerts 
● Tenir nacionalitat espanyola, o estar en possessió de la residència legal a Espanya.
● Titulació universitària oficial de grau, o de llicenciatura o diplomatura, preferiblement

educació social, pedagogia o psicologia
● Certificat de nivell C1 de llengua catalana o equivalent. 

ES VALORA:

● Estar empadronat/da a Sant Boi de Llobregat com a mínim 1 any d'antiguitat.
● Coneixement de territori: necessitats socioeducatives del territori, perfil de l’alumnat i

les famílies.
● Experiència en el treball amb xarxes locals, entitats i/o centres educatius del territori.
● Formació i coneixements en matèria d’inclusió i orientació educativa.
● Coneixements en l’àmbit de la intervenció socioeducativa.
● Coneixement del sistema educatiu
● Conèixer el context d’intervenció, les necessitats i actors socioeducatius
● Visió sistèmica i holística de l’educació
● Coneixements en matèria de protecció i tractament de dades personals.
● Experiència professional adequada a les activitats que haurà de desenvolupar.

Tenir experiència en:

● Orientació educativa
● Treball en xarxa
● Acció socioeducativa
● Atenció a alumnat i famílies vulnerables

Les Habilitats, capacitats i competències següents: 

● Ètica professional
● Habilitats de comunicació interpersonal i socials
● Treballar de forma autònoma i competent, amb motivació i implicació, respectant els

codis ètics de conducta professional.
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● Treball  en equip (presa de decisions,  resolució i  gestió  de grup,  gestió d’objectius
comuns d’equips multidisciplinaris).

● Capacitat d’organització 
● Flexibilitat  (adaptació  a  necessitats  i  situacions  canviants),  creativitat  i  capacitat

d’innovació.
● Competències digitals i gestió de la informació i el coneixement.
● Capacitat d'aprenentatge i interès per la formació.
● Anàlisi o diagnosi de situacions, contextos i necessitats socioeducatives.
● Planificació  estratègica  (visió  i  organització  de  processos  i  recursos  segons

necessitats de l’entorn i priorització d’objectius) 

La persona seleccionada s’encarregarà fonamentalment de: 

● Orientar a l’alumnat més vulnerable de forma coordinada i distribuïda entre totes les
persones de la comunitat educativa

● Procés d’aprenentatge i construcció del projecte de vida

● Millorar les expectatives d’èxit educatiu i la inserció sociolaboral 

● Construir trajectòries personals d’èxit educatiu, acadèmic, personal i social

● Totes aquelles tasques que es derivin de les necessitats detectades en el municipi, en
relació a la orientació comunitària.

S’OFEREIX:

● Contracte:  Des de la finalització del procés de selecció, fins al 31 de desembre de
2021. (prorrogable, depenent la subvenció de la Generalitat).

● Horari flexible
● Jornada: 1647 hores anuals
● Salari (brut mensual, pagues prorratejades): 2.458€
● Incorporació: immediata

LLOC DE TREBALL:

El  lloc  de referència  serà  l’edifici  municipal  de l’Olivera de Sant  Boi  de  Llobregat  (Plaça
Montserrat Roig, 1) i/o de manera telemàtica sempre que sigui recomanable i sempre acordat
amb la persona responsable de la Unitat gestora.
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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, informe de vida laboral. El termini de presentació de
sol·licituds estarà obert des del  9 al 17 de març 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. 


