
G
14

6N
JP

R
-0

18
-0

0 

	

			 	 	
	

MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE D’ACTIVITAT O ACTUACIÓ DEL 
PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES 2018 
 

ENTITAT:  AJUNTAMENT DE CUNIT _ REGIDORIA DE JOVENTUT  ESPORTS 

 

1. Descripció de les necessitats de l’entitat en relació al/s lloc/s de treball a cobrir. 

Des de la Regidoria de Joventut i Esports s’està treballant en la implantació d’un programa 
transversal i global de suport a l’apoderament Juvenil. En aquests moments s’estan portant a terme 
diversos projectes: 

• “Taula de prevenció i convivència” en col·laboració amb el departament de Mediació 
comunitària del Departament de Justícia de la Generalitat,  

• “Joves a Peu de Carrer” amb la implantació d’educadors en medi obert presents al territori i 
als diferents espais municipals i públics del municipi. 

• “Esport Social” amb la creació d’ajudes a la pràctica esportiva a través de les entitats 
esportives del municipi, aquestes acullen a infants i joves en la seva entitat i els acompanyen 
en la pràctica de l’esport. 

• “Patis oberts” on es pretén crear un espai multigeneracional on s’integren valors socials i 
educatius, generant sinèrgies entre escola, societat i associacions. 

• “Espai Jove” instal·lació destinada als joves on donar cabuda a les peticions, idees i voluntats 
dels joves alhora que es fomenta la seva participació i se’ls acompanya en el seu itinerari 
vital. 

Tots aquets projectes es vertebren en un eix general que ha de ser l’acompanyament, l’apoderament i 
la creació de recursos perquè els joves es desenvolupin en un entorn, en una societat que els té en 
compte i que els permet prendre les seves decisions, acompanyant-los (sense dirigir-los), en el seu 
projecte-trajecte de vida. 

Per tant, per acabar de completar aquest projecte general, es considera necessari poder comptar 
amb la figura d’un/a integrador/a social, tenint les següents necessitats: 

o Generar programes de prevenció i inserció social, a través de la col·laboració amb l’Institut Ernest 

Lluch i els centres educatius de primària. 

o Dissenyar activitats d’atenció a les necessitats físiques i psicosocials, en funció de les 

característiques dels usuaris i del context, controlant i avaluant el desenvolupament de les 

mateixes.  

§ Col·laboració amb les escoles i IES en detecció d’alumnes amb necessitats 

d’activitats esportives, culturals, de reforç... 

 

o Organitzar e implementar programes de inserció laboral i ocupacional, avaluant el desenvolupament 

dels mateixos i el seu ajust a l’itinerari prefixat.  
§ Col·laboració amb l’Institut Ernest Lluch 
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o Dissenyar i posar en pràctica actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant el 

desenvolupament de les mateixes.  

§ Col·laboració en activitats de patis oberts. 

§ Col·laboració en objectius de Taula de Convivència. 

o Realitzar actuacions administratives associades al desenvolupament del projecte, aplicant les 

tecnologies de la informació i la comunicació per gestionar la documentació generada.  

o Dissenyar i desenvolupar activitats d’intervenció socioeducativa dirigides a alumnat amb necessitats 

educatives específiques, col·laborant amb l’equip interdisciplinari.  

§ Col·laborar en el disseny, creació i gestió de les activitats als patis oberts. 

o Programar activitats d’integració social, aplicant els recursos i estratègies metodològiques més 

adequades.  

§ Col·laboració amb les escoles i suport en el treball i detecció de casos. 

o Organitzar i desenvolupar activitats d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social, 

avaluant els resultats aconseguits.  

§ Col·laboració amb les escoles en activitats internes. 

 

 
2. Indiqueu a quina àrea, àmbit, sector o departament anirà destinada la persona jove. 

La sol·licitut de la persona jove anirà destinada a la Regidoria de Joventut i Esports, centrada en 
l’àmbit de la Joventut, però treballant de forma transversal i interdisciplinar a través d’àmbits 
d’educació, igualtat, serveis socials, emancipació, ocupació, etc. 

 

3. Indiqueu el perfil professional vinculat al/s lloc/s de treball. 

Es requereix un perfil professional de tècnic d’integració social, amb el títol de tècnic/a de grau 
superior d’integració social, amb formació complementària específica en el camp de la infància i 
adolescència a ser possible. La seva activitat es centra en el sector de la intervenció socioeducativa 
en Administracions públiques, entitats privades, tant amb ànim de lucre com sense (ONG, 
associacions, fundacions, etc.).  
 
Que sapigui programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant 
estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb 
una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant 
per a les persones destinatàries com per al professional.  

Per aquest perfil professional es consideren adients les capacitats següents: 

• Capacitat de planificació i organització del treball. 

• Capacitat per gestionar el temps. 

• Capacitat per treballar en equip. 

• Capacitat per gestionar la diversitat cultural 

• Capacitat per donar alternatives als conflictes mitjançant accions de mediació. 
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• Capacitat per aplicar tècniques de conducció de grups. 

• Capacitat per detectar i identificar situacions de risc. 

• Capacitat per modificar comportaments. 

• Capacitat d’aplicar i identificar tècniques comunicatives i d’escolta activa. 

• Capacitat d’empatia. 

• Capacitat assertiva. 

• Capacitat per a treballar en equip. 

• Capacitat creativa i innovadora. 

• Capacitat d’autoavaluació i d’identificar les pròpies limitacions. 

• Capacitat d’autocrítica. 

• Capacitat d’interactuar en diferents entorns. 

• Capacitat per aprendre i adquirir nous coneixements. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

	


