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El FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT convoca una plaça laboral                
TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 

 

TERMES DE REFERÈNCIA 

 
 

DESCRIPCIÓ 
 
La persona seleccionada s'encarregarà de donar suport a les activitats d'educació i formació 
per a la solidaritat de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i durà a terme: 

 

• Accions adreçades als i a les alumnes de primària i secundària 

• Accions d’educació pel desenvolupament adreçades a la població en general 

• Difusió i comunicació en matèria de cooperació, solidaritat i pau, en el marc del Pla de 
Dinamització 

• Elaboració de propostes i activitats del calendari anual de sensibilització (Ciutats 
Defensores dels DDHH, Festa de Tardor...). 

• Coordinació de les actuacions proposades en el pla d’acció anual i seguiment de les 
activitats als centres d’educació primària i secundària. 

• Organització d’activitats de la programació habitual de la ciutat emmarcades en el Pla 
Director. 

 
REQUISITS 

 

• Diplomatura i/o llicenciatura universitària preferiblement en l’àmbit de les ciències 
socials. 

• Formació especialitzada en l’àmbit (cooperació, solidaritat, pau, relacions 
internacionals, drets humans i comerç just). 

• Experiència en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament i en educació 
per al desenvolupament. 

• Proactivitat i capacitat de treballar en equip. Habilitat en comunicació, adaptabilitat, i 
relacions interpersonals. 

• Capacitat de planificació, iniciativa i creativitat. 

• Disponibilitat per assistir a reunions amb entitats en tardes-vespres i caps de setmana 
puntuals. 

• Idiomes: català i castellà (es valoraran els coneixements d’anglès i/o francès) 

• Coneixements informàtics a nivell usuari. 

• Coneixements de gestió de pàgines web. 

 

ES VALORARÀ 

 

• Coneixements del teixit associatiu català i del funcionament de les administracions 
públiques. 

• Experiència en tasques de formació. 

 

CONDICIONS 

 
▪ Contracte un any, amb possibilitat de continuïtat (amb període de prova de 6 mesos).  

▪ Contracte de 35hores setmanals, en horari de matí, pactat, semiflexible en funció de 
les activitats. 
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▪ Retribució: 27.800 euros bruts anuals (12 pagues) 

▪ Inici del contracte: 10 de gener 2022 

▪ Ubicació: El treball es desenvoluparà principalment a les dependències de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès i a la seu del Fons Català de Cooperació a Barcelona. La 
persona seleccionada haurà de desplaçar-se en funció del pla d’activitats als centres 
educatius de Sant Cugat i, esporàdicament, a altres municipis on s’executin les 
activitats a coordinar. 

 

 
INFORMACIÓ REQUERIDA 

 
Les persones interessades han d'enviar per correu electrònic el seu currículum i una breu carta, 
al Fons Català de Cooperació (curriculum@fonscatala.org) fent constar la referència “ 

 

El termini de presentació de currículums és fins el dia 26 de desembre de 2021. 
 
Es contactarà amb els candidats preseleccionats entre el 27 i el 30 de desembre per fer una 
entrevista. En cas de no rebre resposta en aquest termini es considerarà desestimada la 
contractació.  

 

Barcelona, 15 de desembre de 2021 
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