Tècnica de suport dels Casals urbans d’estiu Baobab 2021
Des de la Fundació Escolta Josep Carol s’obre la convocatòria laboral per a Tècnica de suport a la
gestió i seguiment dels Casals urbans d’estiu 2021 del projecte Baobab (IMEB – Pla de Barris,
Barcelona).

Descripció de la plaça
-

-

Figura de nexe entre IMEB-programa Baobab i entitats gestores dels casals urbans.
Figura de contacte amb les diferents entitats gestores casals urbans.
Contacte i treball amb les entitats i teixit associatiu dels territoris.
Realitzar seguiment amb tots els agents sobre la implementació dels casals urbans als
barris.
Seguiment d’inscripcions i distribució places: contacte amb centres escolars i serveis
especialitzats (CSS, EAIA, Reagrupament Familiar, etc.) Seguiment de les reunions amb
famílies.
Contacte directe amb figures psicosocials o direccions dels diferents centres escolars.
Preparació de la difusió en coordinació amb departament comunicació Pla de Barris
Elaboració de la documentació necessària, coordinació dels serveis externs i de la festa
de cloenda dels Casals
Vetllar per la constitució d’equips educatius de cada barri equilibrat (amb incorporació
joves del territori) i seguiment dels joves dels barris proposats per l’equip tècnic Baobab.
Realitzar les accions per vincular els infants i les seves famílies al programa: coordinació
amb escoles, Serveis Socials i diferents agents educatius de la comunitat.
Acompanyar el procés de vinculació dels joves del territori amb el projecte d’estiu.

Requisits
-

Experiència en projectes d’intervenció socioeducativa (casals d’estiu i coordinació de
projectes de lleure).
Experiència en projectes de de treball en xarxa i/o treball comunitari.
Coneixement del sistema educatiu, de lleure educatiu i de l’organització municipal.
Bona capacitat de comunicació i empatia per treballar amb públics diversos: mestres,
grups d’infants, famílies, amb associacions de mares i pares, amb representants d’entitats
i associacions i amb d’altres agents socioeducatius.

Es valorarà
-

Coneixement i vinculació al programa Baobab.
Capacitat de treball en equip.
Autonomia i capacitat resolutiva.
Versatilitat i multifuncionalitat de les tasques a realitzar.

Condicions laborals
-

Jornada de 25h/setmana fins al 17/09/21
Horari flexible en funció de les necessitats del servei.
Retribució segons conveni (Tècnic de gestió Nivell A) + 10%
Incorporació immediata

Les
persones
interessades
hauran
d’adreçar
el
seu
currículum
a
coordinacioserveis@josepcarol.cat indicant a l’assumpte “Convocatòria tècnica suport Baobab”.
Data límit: 11/07/21 (inclòs).

