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Convocatòria de plaça de tècnic/a superior en 

sociologia com a Cap de projectes  
 
 

1. ENTITAT i SECTOR 
 
L’Institut d’Infància i món urbà és un consorci dedicat a generar i compartir 
coneixement sobre infància i polítiques locals per afavorir l’exercici dels drets dels 
infatns. Està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i integrat també per la Diputació de 
Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la 
Universitat Oberta de Catalunya.  
 
Per tal de desenvolupar el seu pla d’acció 2016, en el marc del seu pla estratègic 2016-
2020, l’Institut està interessat en incorporar amb caràcter temporal una persona amb 
categoria de tècnic superior en sociologia per a desenvolupar tasques pròpies de la 
generació de coneixement i aportar en l'elaboració com en la implementació del pla 
estratègic en el marc d’un equip reduït.   
  
 
2. PERFIL DE LA PLAÇA   

 
Funcions   

• Contribuir activament a desenvolupar l'eix estratègic de compartir el coneixement i 
enriquir el debat social en temes d'infància i adolescència i perspectiva de drets 
dels infants, tot millorant l'impacte social de l'Institut Infància. 

• Proposar, coordinar i fer seguiment de projectes de l'Institut en els seus àmbits de 
coneixement amb persones internes i externes. 

• Contribuir a implementar l'estratègia de comunicació de l'Institut, entre d'altres pel 
que fa al butlletí i a jornades i seminaris. 

• Fer el seguiment dels projectes de promoció de la recerca entre adolescents de 
batxillerat i estudiants universitaris en els àmbits estratègics de l'Institut.  

• Participar en seminaris, jornades, congressos, etc. que siguin d’interès per l’Institut, 
per compartir el coneixement en els àmbits de l’Institut.  

• Col·laborar en l’elaboració d’articles i informes. 
• Donar suport a altres projectes de l’Institut sempre que sigui necessari. 

 
Requisits 

• Titulació universitària en ciències polítiques o sociologia. 
• Nivell alt de recerca social publicada i avaluació de polítiques públiques. 
• Experiència en generació de coneixement orientat a les administracions públiques. 
• Experiència en prospectiva i en l’exploració de línies internacionals de recerca. 
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• Experiència en disseny, gestió i avaluació de projectes, programes amb impacte 
social i lideratge. 

• Nivell C de català i domini oral i escrit de castellà i anglès. 
• Capacitat comunicativa, resolutiva, d’organització i de treball en equip. 

 
Es valorarà: 

• Coneixements sobre la perspectiva dels drets dels infants, l'àmbit educatiu, les 
desigualtats socials, la participació i el sector de la infància a Barcelona. 

• Interès i vinculació personal en l’àmbit de la infància i l’adolescència. 
 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  
• Contractació temporal d’obra i servei 
• Jornada completa de 37,5 hores / setmana en horari flexible 
• Salari brut anual d’uns 35.000 € 
• Lloc de treball: seu de l'Institut a Barcelona  

 
 

4. PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Les persones interessades han d’enviar la seva sol·licitud per correu electrònic amb una 
carta de motivació i un currículum a l’adreça següent: info@institutinfancia.cat 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 11 de febrer a les 14 hores.  
La incorporació està prevista durant la primera quinzena de març.  
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