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CONVOCATÒRIA  
Tècnic/a superior en educació  

com a coordinador/a executiva  
pel projecte Barcelona ciutat jugable 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I SECTOR 
 
L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (en endavant IIAB) es dedica a 
generar i compartir coneixement sobre infància i polítiques locals per contribuir a 
millores en les polítiques públiques que afavoreixin l’exercici dels drets d’infants i 
adolescents. És un ens instrumental en forma de consorci adscrit a l’Ajuntament 
de Barcelona i integrat també per la Diputació de Barcelona, la Universitat de 
Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
L’IIAB, en el marc de l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’assessorament i acompanyament per avançar cap a una política local que 
afavoreixi el dret al joc a l’espai públic: Barcelona ciutat jugable, ha treballat en 
l’elaboració de l’Estratègia Barcelona dóna molt de joc (mesura de govern 
presentada al Ple Municipal el 23 de febrer de 2018).  
 
En endavant, per tal de coordinar i realitzar bona part dels treballs tècnics 
encarregats a l’IIAB vinculats a la implementació de l’esmentada estratègia 
municipal, l’IIAB cerca un/a tècnic/a superior en educació, altament especialitzat 
en matèria de joc en la infància i amb formació i experiència contrastada de 
mínim sis anys en aquest camp, per tal de realitzar les funcions de coordinació 
executiva del projecte Barcelona ciutat jugable.   
 
 
2.- FUNCIONS A REALITZAR  

 
- Coordinar l’execució i fer el seguiment operatiu de totes les actuacions 

planificades en el projecte sota la direcció estratègica de la Directora de 
l’Institut Infància.  
 

- Aportar criteris i coneixement de valor lúdic i de jugabilitat a les àrees de joc, 
espais lúdics i entorn urbà per treballar-los conjuntament amb tècnics 
municipals i projectistes realitzant funcions d’assessorament expert.  

 
- Sistematitzar el coneixement generat en grups de treball i en la 

documentació de referència per elaborar documentació i eines per a la 
planificació i disseny d’àrees de joc, espais lúdics i entorns urbans que 
maximitzin les oportunitats de joc l’espai públic.  
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- Acompanyar el procés d’elaboració participada del Pla d’impuls del joc a 

l’espai públic 2020-2030 amb la creació de continguts i documents que es 
requereixin. 
 

- Contribuir a la conceptualització d’una trobada de ciutats pel joc a partir del 
coneixement i benchmarking de municipis que impulsen més i millors 
oportunitats de joc al seu espai públic. 

 
 
3.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS 
 
Per poder participar en el procés selectiu les persones aspirants hauran 
d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud reunir els requisits següents: 
 
- Estar en possessió del títol d'una llicenciatura o grau en educació. 
- Especialització formativa en matèria de joc en l’etapa de la infància. 
- Experiència professional contrastada de mínim 6 anys en el camp del joc. 
- Experiència en coordinació executiva de projectes.  
- Domini de català (nivell C), castellà i anglès (B1) certificats o  equivalents. 

 
Es valorarà: 
- Experiència contrastada en recerca social aplicada i orientada a 

administracions públiques 
- Interès i vinculació personal en l’àmbit de la infància i l’adolescència. 
- Capacitat resolutiva, d’organització i de treball autònom i amb flexibilitat al 

canvi. 
- Habilitats pel treball en equip, col·laboració i proactivitat. 

 
 
4.- CONDICIONS DE L’OFERTA 
 
- Contracte: temporal, d’obra i servei vinculat al projecte amb una durada 

estimada fins gener 2019 
- Dedicació: jornada completa de 37,5 hores setmanals (tots els matins i dues 

tardes a la setmana) 
- Salari brut anual: 32.000 euros  
- Incorporació prevista: 28 maig 2018  
 
Enviar currículum i carta de motivació a info@institutinfancia.cat fins el dia 14 de 
maig de 2018.  
 
 


