
 

La Fundació Comtal busca un/a 
 

Coordinador/a del Centre Obert Tria 
 

CONTEXT GENERAL 

La Fundació Comtal (www.comtal.org) és una organització no lucrativa que treballa, des de 
l'any 1994, oferint educació i inserció social i laboral a infants, adolescents i joves en situació de 
vulnerabilitat al Casc Antic de Barcelona. 

L’entitat forma part de la xarxa d’Obres Socioeducatives de La Salle. 

 

ORGANIGRAMA I DIMENSIONAMENT  

La posició reporta a la Cap de Programes i supervisa un equip de 8 professionals i un grup de 
voluntaris i persones en pràctiques. 

El Centre Obert de la Fundació Comtal atén a un total de 200 infants, adolescents i joves a 
través de les activitats de Tardes Tria, Tria Estudi, Tria Famílies i Activitats d’Estiu. 

 

OBJECTIU GENERAL DEL LLOC 

Planificar, implementar i avaluar les activitats del Centre Obert per assegurar l’acompliment 
dels objectius fixats a nivell de qualitat, impacte i satisfacció. 

 

TASQUES PRINCIPALS 

• Organitzar, coordinar, supervisar i avaluar les activitats de Tardes Tria, Tria Estudi, Tria 
Famílies i Activitats d’Estiu 

• Garantir la qualitat de l’acompanyament socioeducatiu dels infants i famílies atesos en 
el programa 

• Avaluar periòdicament el grau d’assoliment dels objectius fixats, proposant accions 
correctores quan sigui necessari 

• Coordinar amb els diferents agents dels serveis d’atenció a la infància i coordinar i 
liderar el treball en xarxa del programa 

• Organitzar, coordinar i supervisar l’equip de persones del programa (aspectes laborals, 
educatius i formatius) 

• Donar suport tècnic als professionals 
• Monitoritzar el pressupost i despeses directes del centre, amb el personal de gestió 

econòmica. 
• Coordinar i confeccionar el ajuts i subvencions pel Programa i la posterior rendició de 

comptes 
• Representar el Centre Obert a nivell tècnic, institucional i comunitari davant d’actors 

externs quan sigui necessari 

 

FORMACIÓ  

• Titulació en Educació Social o altres titulacions de l’àmbit social amb habilitació pel 

Col·legi d’Educadors/es. 

• Titulació de Direcció en el Lleure 

• Es valorarà formació titulació Postgrau en Intervenció Socioeducativa 

 

EXPERIÈNCIA PRÈVIA 

• Experiència mínima de dos anys coordinació/direcció de centres oberts 

• Experiència en intervenció socioeducativa amb infants, adolescents, joves i famílies, 

així com en la coordinació d’activitats vinculades (lleure, reforç escolar, activitats de 

vacances) 

• Experiència en el treball amb la xarxa d’agents socials i educatius 

• Experiència en la gestió del programa Proinfància 

http://www.comtal.org/


 

 

CONEIXEMENTS 

 Català i castellà parlat i escrit  

 Coneixements informàtics a nivell usuari 

 Es valorarà coneixement del tercer sector no lucratiu 

 Es valorarà coneixement de les organitzacions de l'església catòlica 

COMPETÈNCIES 

 Assumpció de la missió de l’entitat, Orientació a resultats i qualitat, Capacitat de 
planificació, Visió estratègica, Iniciativa, Flexibilitat, Lideratge i Treball en equip. 

 
CONDICIONS 

 Lloc de treball: Barcelona 

 Posició a temps complet (38h30) 

 Contractació de 12 mesos amb possibilitats de continuïtat 

 Salari brut anual: 22.750 € (dividit en 14 pagues) 

 Data d’inici: 1 de Setembre 2016 
 

 
Interessats enviar CV i Carta de motivació a comtal@comtal.org amb la referència 
“Coordinador/a de Centre Obert Tria” (només es contactarà als candidats pre-

seleccionats). 
 

Data Límit: 10/07/2016 
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