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OFERTA DE FEINA 
INFORMADOR/A JUVENIL EN ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA 

Els Punt JIP 
 

Els Punts JIP "Jove, Informa't i Participa" a Centres d'Educació Secundària, és un servei del Departament 
de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona adreçat a estudiants de 12 a 16 anys amb l’objectiu d’apropar 
a l’alumnat tota la informació que pugui ser del seu interès, fomentar la participació i l'associacionisme 
juvenil. Coordinats amb els centres escolars, els punts estan a càrrec d'un/a informador/a professional 
que atén les consultes de l’alumnat o els deriva a d'altres recursos que els puguin ser d'utilitat. 
 

Tasques a desenvolupar:  
● Informar i orientar els i les joves en els diferents àmbits: educació, mobilitat europea, salut, oci 

i cultura, etc.  
● Reunir-se i treballar conjuntament amb entitats i organismes del territori, tot generant sinergies 

que responguin a les necessitats i interessos del públic jove. 
● Actualitzar i cercar la informació dels diferents àmbits d’interès juvenil.  
● Donar suport a l’organització d’activitats del centre escolar i també amb el PIJ (Punt infoJOVE) 

de referència. 
● Realitzar tallers i sessions informatives presencials i virtuals  per a col·lectius de joves. 
● Donar suport en el treball en xarxa amb la resta d’agents de territori i de ciutat. 

 

Requisits: 
Competències tècniques:  

● Titulació requerida: Tècnic/a en Animació sociocultural o titulacions en l’àmbit de les ciències 
socials (Educació social, Pedagogia, Psicologia, Treball Social, etc.)  

● Títol de monitor/a de lleure  
● Coneixement de les polítiques de joventut, especialment de la ciutat de Barcelona. 

Competències bàsiques: 
● Idiomes: Català nivell C i castellà. 
● Domini de Microsoft Office, internet, i xarxes socials. 

Competències transversals: 
● Capacitat d’empatia i proximitat a adolescents i joves. 
● Dinamisme, creativitat, iniciativa en la relació amb ells/es. 
● Capacitat d’acompanyar processos d’informació i orientació. 
● Capacitat de treball en equip.  

 

Es valorarà: 
● Conèixer el Districte de Sants-Montjuïc i haver treballat o fet voluntariat en alguna entitat/servei 

de la zona. 
● Experiència contrastada de treball amb joves. 
● Formació complementària (títol de director/a en el lleure)  
● Experiència associativa. 
● Català nivell D. 
● Estar donat/ada d’alta a la Garantia Juvenil. 
● Coneixements d’eines d’edició d’imatge i vídeo. 

 

S’ofereix: 
● Tipologia de contracte: Indefinit a QSL Serveis Culturals.  
● Jornada laboral: 30h/setmanals (horari de matí i dues tardes) 
● Categoria i sou: “Informador/a juvenil” del conveni del lleure.  
● Incorporació: immediata.  

 
Interessades enviar un correu electrònic amb el currículum vitae i la carta de motivació a 
selecciopersonal.siij@gmail.com, fins el diumenge 4 d’abril abans de les 12h., posant com a 
referència: “candidatura Informador/a JIP”. 
 


